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จัดพิมพโดย CPIAT- 16
หมายเหตุ : เนื้อหาบางสวนอาจไมเหมือนตนฉบับทั้งหมด เนื่องจากอาจมีการปรับคํา เพิ่มคํา หรือ เพิ่มรูปภาพ เพื่อประกอบเนื้อหา
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อ.ขจรศักดิ์ อุทธาสิน แนะนําวิชาชีพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
1. วิวัฒนาการ ความหมาย และความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน
- องคกร ประกอบไปดวย stakeholder →Customer, Communities,
Shareholder & investors, Society, Employee, Supplier
- เครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค →
IA, KPI, CSA, Risk Management, Control ตาง ๆ
- ความหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การใหความเชื่อมั่นและ
การใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคา
และปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร ชวยใหองคกรบรรลุเปา
หมายดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลกระบวนการ
การกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงและการควบคุมอยางเปน
ระบบระเบียบดวยความเปนธรรมและอิสระ
- วัตถุประสงคของการตรวจสอบ ประเมินการควบคุมขององคกร เพื่อใหความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค และเปา
หมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตคาใชจายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ IA
1.สอบทานและรายงานความเชื่อถือได และความครบถวนของขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานทางการเงิน
2. สอบทานการดําเนินงานเพื่อใหแนใจวาสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งมีการกํากับ
ดูแลที่ดี
3. สอบทานระบบงานวามีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. สอบทานความเหมาะสมของการควบคุมเก็บรักษาทรัพยสิน
5. มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
- งานใหคําปรึกษา หมายถึง กิจกรรมการใหคําแนะนํา ลักษณะและขอบเขตเปนไปตามความตกลงรวมกัน โดยมี
วัตถุประสงค Add value & Improve
- ลักษณะงานตรวจสอบภายใน → 1. Governance 2. Risk Management 3. Control
1. การกํากับดูแลกิจการ: กอใหเกิดความเปนธรรมตอกลุมตาง ๆ ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนขององคกร
ประกอบดวยความโปรงใสและความนาเชื่อถือของกระบวนการบริหารจัดการ โดยเกิดจากการที่องคกรสามารถถูกตรวจ
สอบได ดังนั้นการตรวจสอบภายในควรมีหนาที่สนับสนุนใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีขึ้น โดย
 เผยแพรคุณคา จรรยาบรรณ และเปาหมายขององคกร
 ติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายอยางสม่ําเสมอ
 สรางความมั่นใจของพนักงานที่มีความรับผิดชอบในผลงานตามหนาที่
 สนับสนุนใหคุณคาหลักขององคกรถูกรักษาไวอยางสม่ําเสมอ
2. การบริหารความเสี่ยง : ลดความสูญเสียที่จะเกิดกับองคกร รวมไปถึงสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับองคกรตาม
มาตรฐานของ IA ตองสามารถบงชี้และประเมินความเสี่ยงที่สําคัญขององคกรและชวยใหเกิดการปรับปรุงระบบการ
จัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมตาง ๆ ควรมีการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงค ทรัพยากร และการดําเนินงาน
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3. การควบคุม : การกระทําใด ๆ ที่ฝายบริหารกําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งอาจแบงได เชน

การปองกัน
การคนหา การแกไข IA ตองมีสวนชวยใหองคกรสามารถดํารงประสิทธิภาพการควบคุมไวดวยการประเมินและ
สนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ป ัจจัยความสําเร็จของ IA → 1. การสนับสนุนของ CEO
2. ความพรอมของระบบสารสนเทศ
3. ความเขาใจและยอมรับของ Auditee
4. ความรู ทักษะ มนุษยสัมพันธ
มาตรฐาน วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วัตถุประสงคของมาตรฐาน
1. แจกแจงขอปฏิบัติหลัก ๆ 2. กําหนดกรอบกวาง ๆ 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.สนับสนุนใหมีการปรับปรุง
มาตรฐานดานคุณสมบัติ (หมวด 1000)
- 1000 วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ → กําหนดใหชัดเจนในกฎบัตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานฯ
กฎบัตร
1) เปนลายลักษณอักษร และไดรับอนุมัติจาก Board of Director
2) ระบุอํานาจ การเขาถึงขอมูล บุคคล และทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
3) ระบุขอบเขตชัดเจน
4) กําหนดสถานะของฝายตรวจสอบอยางเหมาะสม
- 1100 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม → หนวยงาน และการปฏิบัติงานอิสระ ตัวผูตรวจสอบมีความเที่ยงธรรม
ความเปนอิสระ → 1. มีสถานะเหมาะสม และกําหนดขอบเขตการตรวจสอบที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
2. อิสระในการเขาถึงขอมูล บุคคล ทรัพยสิน สามารถเขาสูหลักฐานที่เห็นวาสําคัญ
3. ไมถูกครอบงํา สามารถรายงานเรื่องสําคัญไดทุกเรื่อง โดยปราศจากการแทรกแซง
ความเที่ยงธรรม → 1. ไมลําเอียง ไมมีอคติ
2. ไมตรวจสอบงานที่ตนรับผิดชอบ (หรือเคยรับผิดชอบ)
3. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบอยางเหมาะสมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
4. เปดเผยสาเหตุอันอาจบั่นทอนความเที่ยงธรรม
-

1200 ความเชี่ยวชาญ และระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ → มีทักษะ ชํานาญ รอบคอบ และมีเหตุมีผล
ความระมัดระวัง (Due Professional Care)
1. ปฏิบัติงานเชนเดียวกับผูตรวจสอบอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในสถานการณเดียวกัน
2. การใชทักษะเยี่ยง IA ที่มีความรู ความสามารถ และรอบคอบอยางมีเหตุผล
3. แมจะระมัดระวังแตก็มิไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น
ความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)
1. มีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นที่จําเปน
2. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร
3. ความรูในการระบุขอบงชี้การทุจริต
4. ความรู ความเขาใจ ทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุม
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-

1300 โครงการประกัน และปรับปรุงคุณภาพ → QA : Quality Assurance → CAE จัดใหมี เพื่อการประกัน และปรับปรุง
คุณภาพ ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งติดตามประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ประกอบดวยการประเมิน
เปนระยะ ๆ จากทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งจะชวยใหกิจกรรมการตรวจสอบสามารถเพิ่มคุณคา และปรับปรุงการดําเนินงาน
และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวา หนวยงาน IA ไดปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐาน และประมวลจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

การประเมินจากภายใน ทํา CSA หรือการสอบทานงานตามปกติ , ประเมินโดยหนวยงานอื่นในองคกรที่มีความรู IA และไมมี
Conflict
การประเมินจากภายนอก สอบทาน + ประเมินทุก 5 ป (เปนอยางนอย) ผูประเมินแจงผลกับ CAE และ CAE รายงานตอ BOARD
IIA ไมใหใชตําวาใชคําวา “ปฏิบัติตามมาตรฐาน” ในรายงาน หากไมไดทําโครงการ QA ตามเวลาที่ IIA กําหนด
มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (หมวด 2000)
2000 – การจัดการกิจการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ CAE มาก
การวางแผน – กําหนดแผนงานตามความเสี่ยง ขอมูลจากผูบริหารประกอบ ใหความสําคัญกับความเสี่ยงในอนาคต
มากกวาอดีต กําหนดแผนงานใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละเรื่อง
การจัดการทรัพยากร – เหมาะสมเพียงพอใหปฏิบัติงานมีประสิทธิผล สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี สรางสรรค
กําหนดนโยบายและแนวทาง – เพิ่มคุณคาองคกร จัดทําคูมือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประสานงาน – กับ BOARD , CEO และ CPA
การรายงานตอ BOARD และ CEO – แผนงานและการเปลี่ยนแผนที่มีนัยสําคัญ , สถานะของงาน และผลการดําเนินงานตาม
แผนประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสําคัญ และเรื่องอื่น ๆ ที่ BOARD และ
CEO สนใจ
2100 – ลักษณะงาน
การกํากับดูแลฯ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม (มีรายละเอียดแตละเรื่องขางใน)
2200 – การวางแผนภารกิจ วัตถุประสงค ขอบเขต จัดสรรทรัพยากร และ Audit Program
2300 – การปฏิบัติภารกิจ ระบุขอมูลที่ตองการ วิเคราะหขอมูล บันทึกขอมูล ควบคุมงานตรวจสอบ
2400 – การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ควรรายงานโดยเร็ว
เกณฑสําหรับการสื่อสาร – ระบุวัตถุประสงค ขอบเขต ขอสรุป ขอเสนอแนะ และการทํางานที่นาพอใจของ Auditee (ถามี)
คุณภาพการสื่อสาร – ถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค และทันเวลา
ขอผิดพลาดที่ละเลยไป – แกไขรายงานใหถูกตอง และสงใหผูรับเดิมโดยเร็ว
การเปดเผย – ตองเปดเผยการปฏิบัติไมไดตามมาตรฐานอยางมีนัยสําคัญ แสดงมาตรฐานที่ไมปฏิบัติพรอมเหตุผล และผลลัพธ
การเผยแพร – ใหกับผูที่เชื่อมั่นวาผลการตรวจสอบจะมีการพิจารณาอยางเหมาะสม
กรณีเผยตอคนนอก (ยกเวน CPA) ควรปรึกษา CEO และฝายกฎหมายตามความเหมาสมและระบุขอจํากัดการใชดวย
2500 – การติดตามผลการตรวจสอบ ติดตามการไมปฏิบัติตามผลการตรวจสอบที่ไดรายงานตอฝายจัดการแลวกําหนดกระบวนการ
ติดตาม ตามแผนงานที่ฝายบริหารกําหนด รวมทั้งติดตามความเสี่ยงที่ฝายบริหารยอมรับ
2600 – ขอยุติการยอมรับความเสี่ยงของฝายจัดการ→CAE ควรหารือกับ CEO เพื่อเสนอตอคณะกรรมการขององคกรเพื่อหาขอยุติ
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** การปองกัน คนหา และรายงานการทุจริต ** → IA ควรมีความรูและทักษะที่เพียงพอที่สามารถระบุถึงขอบงชี้ของการทุจริต
แตไมไดถูกคาดหวังเปนลําดับแรกใหรับผิดชอบในการสอบสวนหรือคนหาการทุจริต
- ตื่นตัวตอสถานการณหรือรายการซึ่งบงชี้การทุจริต
- เมื่อคนพบขอบงชี้ที่มีนัยสําคัญ ควรรายงานผูบริหารระดับสูงและ BOARD ทันที
- พิจารณาดําเนินการตรวจสอบเชิงสืบสวนดวยกระบวนการที่เหมาะสม
- รายงานผลตอผูบริหารและบอรด
จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน (Code of Ethics)
หลักการ (Principles)
ความซื่อสัตย (Integrity) หรือความมีจริยธรรมจะกอใหเกิดความไววางใจเปนรากฐานสําคัญ ที่จะกอใหเกิดความเชื่อ
มั่นในการใชวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ
- ไมปฏิบัติตนเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงแหงวิชาชีพ หรือองคกร
- เคารพเชิดชู วัตถุประสงคอันถูกทํานองคลองธรรมขององคกร
ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบตองประเมินสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของทุกดานใหเทาเทียมกัน
(BalanceAssessment) และไมยอมใหอิทธิพลใดๆ มีผลตอการตัดสินใจ
- ไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธใดๆ อันจะทําใหการใชดุลพินิจเที่ยงธรรมลดนอยถอยลง
- ไมรับสิ่งของใดๆ อันอาจทําใหกระทบตอการใชดุลยพินิจ
- รายงานขอเท็จจริงที่มีนัยสําคัญตามที่ไดทราบมา
การรักษาความลับ (Confidentiality) ไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตถูกตอง นอกเสียจากมีความจําเปนทางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันในทางวิชาชีพ
- ปกปองขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ
- ไมใชขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบไปแสวงหาผลประโยชน
ความสามารถ (Competency) ใชความรูทักษะ ประสบการณ
- รับทํางานเฉพาะที่เห็นวา ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณ อันจะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวง
- ปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานแหงวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- มุงมั่นพัฒนาความสามารถของตน รวมทั้งประสิทธิผลและคุณภาพของงานที่ใหบริการ
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ความรูดานการควบคุมภายใน (อ.ฉันทนา )
- COSO กอตั้ง ป 1985 โดย 5 สถาบัน เริ่มแรกเนนการศึกษาการทุจริตรายงานทางการเงิน
ป 1992 ไดออก Frame work และกําหนดความหายของการควบคุมภายใน คือ
“กระบวนการที่เปนการออกแบบโดยกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคลากรอื่นๆ ในองคกร เพื่อใหมั่นใจอยางสมเหตุผลวา องคกร
บรรลุวัตถุประสงค”ใน 3 ดาน คือ 1.การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 2.รายงานทางการเงินเชื่อถือได 3.ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ นโยบาย
- การควบคุมเกิดโดยคนในองคกร เปนกระบวนการตอเนื่องและแทรกซึมในกิจกรรม ใหความมั่นใจในระดับสมเหตุสมผล
- กรอบการควบคุมตามแนว COSO มี 5 องคประกอบ
1. Environment 2. Risk Assessment 3. Control Act. 4. Information & communication 5.Monitoring
วัตถุประสงคการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน IIA ป 21 (เกา)
1.ความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูล เนนที่ระบบสารสนเทศดานการบัญชี และดานการปฏิบัติการ
2.การปฏิบัติตาม...มักจะเนนการสอบทานและการประเมินความเหมาะสมเพียงพอ เพื่อมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะเปนไป
ตามแผนอยางมีระบบระเบียบ
3.การดูแลปกปองทรัพยสิน ดูแลใหอยูในสภาพพรอมใช ปลอดภัยจากการรั่วไหล สิ้นเปลือง หรือทุจริตโดยเนนทางดาน
กายภาพ และระบบ รปภ.
4.ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิดความสูญเปลานอยที่สุด ไดรับผลดีที่สุดเมื่อเทียบกับตนทุนที่
จายไป มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนตัววัดความประหยัดและประสิทธิภาพ หลักฐานความไมประหยัดสะทอนในงบการเงิน แตอาจ
ไมเห็นชัดเจนในทันที
5.บรรลุเปาหมายองคกร คือ มุงเนนประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากองคกรจัดใหมี กระบวนการจัดการความเสี่ยง การควบคุม และ
การกํากับดูแลที่เหมาะสม โดยมีการวางแผน จัดรูปแบบ และสั่งการ ผูตรวจสอบอยูในฐานะที่จะประเมินไดวา องคกรโดยรวมกําลัง
มุงไปในทิศทางใด
- การออกแบบวิธีการควบคุม ผูบริหารไดรับอิทธิพลจากวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมาก
- ความขัดแยงกันของวัตถุประสงคบางอยาง อาจทําใหเห็นขอบเขตที่วิธีการควบคุมตางๆ และการทํางานของผูตรวจสอบวาจะ
ตองประสานกันมากนอยแคไหน
- การยินยอมใหผูบริหารฝาฝนระบบเปนครั้งคราว จะมีสวนทําใหเกิดวิธีการที่เปนทางเลือกใหมขึ้นมา
- เปาหมายการดําเนินงานและเปาหมายการควบคุม สามารถบรรลุและเขากันได
- การควบคุมทางบัญชี คือ นโยบาย วิธีปฏิบัติ ขอจํากัด ขอกําหนด เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล
การบัญชี และรายงานการเงิน
- การควบคุมทางบริหาร สนใจเฉพาะการปฏิบัติงานตางๆ ที่ไมไดเชื่อมโยงโดยตรงกับขอมูลทางบัญชี การเงิน
ลักษณะการควบคุมดานบัญชี 4 ขอ คือ
1. บันทึกรายการครบถวน
2. เปนรายการที่ชอบธรรมสมเหตุสมผล
3. มีการอนุมัติเหมาะสมทั้งดานการปฏิบัติงานและการบันทึกบัญชี 4. ถูกตองเที่ยงตรง (Accurary)
- การควบคุมทางบริหาร คือ วิธีการใดๆ ที่ใชเพื่อการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย มีสวนประกอบ 6
ประการ คือ 1.วางแผนกลยุทธ 2.จัดสรรงบประมาณ 3.จัดสรรทรัพยากร 4.วัดผลงานประเมินผลใหรางวัล 5.จัดสรรศูนยความ
รับผิดชอบ 6. ราคาโอน
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-

-

-
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การตรวจการเงิน มักเนนการควบคุมดานการบัญชี โดยเฉพาะความสมสมเหตุสมผล สวนการตรวจการปฏิบัติงาน เนนการ
ควบคุมทางการบริหาร วัตถุประสงคการดําเนินงาน
พื้นฐานสําคัญของการควบคุม คือ สภาพแวดลอม ซึ่งสรางทัศนคติ หรือทาทีของผูบริหารที่มีตอการควบคุม
ปจจัยของสภาพแวดลอม เชน คุณคาความซื่อสัตย จริยธรรม การสงเสริมผูมีความสามารถ บอรด หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรัชญาของผูบริหาร ผังองคกร การกําหนดหนาที่ อํานาจ และความรับผิดชอบ นโยบาย และหลักปฏิบัติของฝายบริหารบุคลากร
ผูตรวจสอบภายในมีสวนชวยสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดี หากกระทําอยางถูกตองตามหลักการทางวิชาชีพ ไดแก มีความอิสระ
และเที่ยงธรรม
ในแงผูบริหาร – ควรเขาใจในเรื่องการแบงแยกหนาที่ที่มีประสิทธิผล
- เนนการฝกอบรมพนักงาน ใหพนักงานเขาใจภาระหนาที่ การผนวกหนาที่ในการควบคุมเขาไปในระบบประเมินผล
- สรางสรรค → เนนการเฝาดูแลประเมินผลการควบคุม มากกวาการตรวจความผิดพลาด ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
ประเภทของ Controls → Preventive, Detective, Corrective, Directive, Compensating
การควบคุมเฉพาะอยาง
1. Organization Controls คําแถลงวัตถุประสงค โครงสรางองคกร อํานาจตัดสินใจ JD นโยบาย Vision Mission
2. Operation Controls การวางแผน งบประมาณระบบบัญชี สารสนเทศ การใหอํานาจอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. Personal Management: การสรรหาและการจัดตั้ง การพัฒนาพนักงาน การควบคุมโดยหัวหนางาน การประเมินผลใหรางวัล
4. Review Control: สอบทานพนักงานรายบุคคล การปฏิบัติงาน หรือโครงการตาง ๆ เปนการภายใน, การสอบทานจาก
ภายนอก, Peer Review
5. Facility & Equipment: สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือเครื่องใชเหมาะสมเพียงพอ ปลอดภัย มีการบํารุงรักษา
จุดควบคุม คือ จุดใดจุดหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดหรือผิดปกติ ทําใหตองกําหนดวิธีการควบคุม
วิธีการควบคุมทั่วไปมักจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม Soft Control
วิธีการควบคุมเฉพาะอยาง ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมตางๆโดยละเอียด
ไมมีการควบคุมทั่วไปที่สําคัญ → การควบคุมเฉพาะอยางก็จะไมเกิดประสิทธิผล
การออกแบบ Control ผูบริหารตองคํานึงถึง
1. ความเสี่ยง
2. ระดับการเฝาติดตาม
3. การเลือกใชวิธีการควบคุม
4. ความสัมพันธระหวางการควบคุมทั่วไปกับการควบคุมเฉพาะ
5. ความซับซอนที่ไดวางแผนไว
6. ตนทุนและประโยชนที่ได
อุปสรรคและขอจํากัดการควบคุมภายใน :
1. Management Override
2. Access to Assets
3. From over Substance
4. Conflict of Interest.
Flow Chart - แนวนอน ใชแสดงหนาที่ของหนวยงาน กระบวนการในระบบเดียวกัน เชน ผังทางเดินเอกสาร
- แนวตั้ง แสดงการทํางานทีละขั้น ๆ แตไมจําเปนตองละเอียดเหมือนแนวนอน เชน ผังองคกร
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- เมื่อเอาวิธีการควบคุมตาง ๆ เขาไปไวใน Flow chart ก็จะกลายเปนผังแสดงทางเดินของการควบคุม (Control Flow chart)
- ขอเสียของ ICQ:
1.ใชเวลามาก ในการออกแบบ ICQ ที่ดี
2.ผูตอบสามารถคาดเดาสิ่งที่ควรตอบ
3.ผูตอบไมเขาใจวาทําไมตองตอบ รําคาญ
4.ICQ เปนเพียงหลักฐานทางออมเทานั้น
- ICQ แมวาเราจะออกแบบมาดีเพียงใด แตผลที่ไดรับอาจไมเปนไปตามที่คาดหวังเพราะมีหลายปจจัยที่ทําใหผูรับตรวจไมตอบสิ่งที่
เปนขอเท็จจริง
- CSA → COSO Framework ระบุวา “องคกรจะตองรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน
- IIA เสนอการทํา CSA เพี่อชวยใหหนวยงาน IA หรือ CEO สามารถประเมินการควบคุมภายในของตนดวยตนเอง
- CSA Golf Camda (1987) ไดเริ่มตั้งโดยใชวิธี Facilitated Meeting Self – Assessment โดย
* “สัมภาษณพนังงานและผูบริหาร และปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการควบคุมภายใน หรือกระบวนการตาง ๆ”
* ตอมาไดกลายเปนกลไกที่ประสบความสําเร็จในการประเมินวิธีการควบคุมที่ไมเปนทางการ (Self Control) และแบบ
เดิม (Hard Control)
- การเริ่มใช : IA เปน Facilitator โดยมีแนวคิด ตองมีทั้งพนักงานและผูบริหารมารวมกันสัมภาษณเพื่อประเมินสภาพแวดลอมการ
ควบคุม
- ผลที่ได : ทําใหทุกคนตระหนักถึงวัตถุประสงคองคการ และบทบาทการควบคุมภายในที่จะบรรลุวัตถุประสงคได จูงใจพนักงาน
ใหรูจักวิธีและปรับปรุงกระบวนการควบคุมและนําไปปฏิบัติรวมทั้งกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
- CSA จะไดผลมากเมื่อ: เปนระบบการวางแผนทรัพยากรขนาดใหญ (ERP) ซึ่งคลอบคลุมการดําเนินงานแทบทุกดาน ซึ่งสภาพดัง
กลาวพนักงานจะไมคอยเขาใจผลกระทบเกี่ยวกับการควบคุมจากการกระทําของเขาเอง
- วิถีทาง (Approach)
1.ประชุมกลุมหรือฝกปฏิบัติการโดยมี Facilitated (ดีที่สุด)
2.ใชแบบสอบถาม
3.วิเคราะหโดยผูบริหาร
- สวนประกอบของ CSA
1.การวางแผนลวงหนา และตรวจสอบในเบื้องตน
2.ประชุมกลุมโดยมีผูอํานวยความสะดวกโดยมีผูรวมประชุม ซึ่งควรมี เจาของกระบวนการทํางาน, ผูบริหารและพนักงานที่
เกี่ยวของ
3.กําหนดวาระการประชุม จากพื้นฐานมาจากกรอบแมบท (Framework) หรือ ตนแบบ (Model) ที่ไดกําหนดไวอยางดี มี
ประเด็นสําคัญครบถวน
4.อาจใหมีพนักงานจดบันทึกการปรึกษากัน การลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิคส เพื่อชวยใหผูประชุมลงคะแนนเสียงแบบลับ
5.รายงานและจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
- หลักการพื้นฐาน CSA การควบคุมเปนหนาที่ของทุกคน ทุกคนที่เกี่ยวของตองรายงานการทํางานโดยไดรับการรองขอใหประเมิน
ความเสี่ยง หรือวิธีการควบคุมตางๆของกระบวนการทํางานนั้นๆของตน มีสวนรวม
- การใช CSA ประเมินความเพียงพอของกระบวนการควบคุม
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1.หนาที่ของบุคคลตาง ๆ ไดแก CEO, Manager, IA, CPA
2.การทํา Workshop ซึ่งเปนประโยชนกับ Manager และ IA ในการรวมกันประเมินการควบคุมภายใน
- ผูบริหารและคณะที่เกี่ยวของสามารถเขามามีสวนรวมอยางมีรูปแบบที่ดีเพื่อ ระบุความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นประเมิน
การควบคุมที่กอใหความเสี่ยงลดลง แผนปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับ ระบุความเปนไปไดในการบรรลุเปา
หมายธุรกิจ
3.ผลที่ไดรับจาก CSA → พนักงานที่เขามีประสบการณ, สามารถระบุและทําการประเมิน Soft Control ไดดีขึ้น, พนักงานตื่นตัวและ
รูสึกถึงความเปนเจาของกระบวนการควบคุมภายในหนวยงานตน, ใครสรางพื้นฐานของการควบคุมความเสี่ยงโดยมี
วัตถุประสงคทั้งหมดขององคกรมีการ Monitor และ Improve อยางตอเนื่อง, IA ที่มีความรูไดเปน Trainers ในเรื่องของความ
เสี่ยงและแนวคิดเรื่องการควบคุมที่อยูเบื้องหลัง CSA Program , หนวยงาน IA ไดรับขอมูลเบื้องตนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการะบวน
การควบคุมการจัดการความเสี่ยง และวิธีการควบคุมภายในองคกรของฝายจัดการแข็งแกรงขึ้น และไมรูสึกวากิจกรรมเหลานั้น
ตกเปนหนาที่ของ IA, IA ประเมินวากระบวนการ CSA ของหนวยงานเชื่อถือได
4.การทํา CSA ตองปรับใหเขากับลักษณะของสถานที่ตั้ง โครงสราง วัฒนธรรมองคกรของแตละองคกร
5.วิธีที่ใชมี 3 วิธี คือ
1. Facilitated team workshop (ดีสุด)
2.การทําสํารวจ
3.การวิเคราะหโดยฝายบริหาร
6.การฝกปฏิบัติ → ยึดวัตถุประสงคเปนห ลัก (Objective–based Format) มุงเนนถึงวิธีที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเริ่มดวย
การระบุการควบคุมในปจจุบันและความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู วัตถุประสงคคือ เพื่อทราบวาวิธีการควบคุมเหลานั้นมีประสิทธิผล
→ ยึดความเสี่ยงเปนหลัก (Risk – based Format) เนนระบุความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคตองการหาความเสี่ยง
ที่หลงเหลืออยูที่สําคัญ / ยึดการควบคุมเปนหลัก (Control – based Format) เนนวาการควบคุมที่มีอยูทํางานไดดีเพียงใด หาชอง
วางระหวางสิ่งที่การควบคุมกําลังเปนกับสิ่งที่ฝายจัดการคาดหวัง
→ยึดขั้นตอนการทํางาน (Process – based Format) ระบุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานทั้งกระบวน
7.แบบสํารวจ CSA คําถามควรงาย ๆ ตอบใช - ไมใช, มี - ไมมี
8.การวิเคราะหโดยฝายจัดการ (Management Produced Analysis) จะคลอบคลุมวิธีการตาง ๆ เปนสวนใหญ โดยฝายจัดการมุง ที่จะ
ไดรับขอสรุป และทําการตัดสินใจ
9. CSA Program ทั้งหลายจะมีพื้นฐานแนวคิดในเรื่องความเสี่ยง และการควบคุมของฝายจัดการ และใชแนวคิดนั้นในการสื่อสาร
10. CSA Program เพิ่มบทบาทของ IA ถึงแมวาจะตองจัดหา Facilitator ใหกับโครงการ แตก็พบวาลดเวลาในการรวบรวมขอมูล วิธี
การควบคุม และการทดสอบบางอยาง ในแงของการตรวจก็สามารถมุงไปที่การสอบทานกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง
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การบริหารความเสี่ยง (อ.ฉันทนา สืบสิน) แบง 2 สวน คือ ความรูทั่วไป และ ERM
ความหมาย = โอกาสที่เหตุการณบางอยางอาจเกิดขึ้นและมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ระดับของความเสี่ยงวัดไดจาก
ผลกระทบที่ตามมา (Impact) และโอกาสที่เหตุการณจะเกิดขึ้น (Likelihood) ผลกระทบสามารถเปนไปไดทั้งทางบวก และลบ
- ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

- วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
- มาตรฐาน AS/NZS 4360:2004 (ของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)
- วิธีการระบุความเสี่ยง เชน จากการตรวจตราจริงทางกายภาพ, Checklist, Brainstorm, Decision trace, Flowchart, System Design,
System Analysis, History-Future Analysis, Interview / Focus Group, judgement, consensus, SWOT, Survey, Delphi เทคนิค
- คําถามสําคัญในการระบุสาเหตุ Likelihood และ Consequences
1. อะไรคือสาเหตุของความเสี่ยงแตละตัว ?
2. ความเปนไปไดที่เหตุการณนั้นจะเกิดมีมากนอยแคไหน ?
3. ผลกระทบที่ตามมาหากเกิดเหตุการณนั้นจริงคืออะไร
- ถาสามารถระบุ Cause ได ก็จะสามารถหาวิธี Preventive Control
- ถาสามารถระบุ Consequences / Effect / Impact ได ก็จะสามารถจัดลําดับความสําคัญเพื่อชวยตัดสินใจวาจะใช Control แบบใด
เพื่อ Cost Effective
- ทางเลือกในการจัดการกับ Risk
1. Accept – Risk Acceptance โดยเปนไปตามเกณฑ (Criteria) ที่ไดกําหนดไว ซึ่งเหตุผลที่ยอมรับอาจเปนเพราะระดับความ
เสี่ยงต่ํามากไมคุมในการจัดการ, ความเสี่ยงสูงมากจนไมสามารถจัดการอะไรได, ใชตนทุนสูงเกินไป, โอกาสที่มีอยู >
ความเสี่ยง
2. Risk Reduction โดยการลด Likelihood หรือ Impact หรือทั้งสองอยาง
3. Risk Transfer เปนการแชร (ทั้งหมด หรือบางสวนก็ได) ความรับผิดชอบในภาระความเสียหายไปใหกลุมบุคคลอื่นโดย
อาจผานทางกฎหมาย สัญญา หลักประกัน
4. Risk Avoidance โดยการตัดสินใจไมเขาไปเกี่ยวของในสถานการณที่มีความเสี่ยง โดยไมทํากิจกรรมนั้นๆ หรือเลือกทาง
อื่นไปเลย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงอื่น เชน ทําใหเสียโอกาสที่มี หรือผลประโยชนที่จะไดรับ
5. การคงความเสี่ยงไว (Risk Retention) ไมวาโดยเจตนาหรือไม เชน หนวยงานภาครัฐที่ตองคงความเสี่ยงบางเรื่องไวเพื่อ
เหตุผลทางการเมือง ศีลธรรมจรรยา หรือรัฐธรรมนูญกําหนด ผานมาตรการชวยเหลือตางๆ
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COSO Enterprise Risk Management & Integrated Framework : กรอบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกรเชิง
บูรณาการ
- สวนประกอบ
1. บทคัดยอและกรอบ (Executive summary & Framework)
2. เทคนิคการนําไปปฏิบัติ (Application techniques)
3. ทุกองคกรดํารงอยูเพื่อมอบ value ใหแกผูมีสวนไดเสีย
4. ทุกองคกรตองประสบกับความไมแนนอน ผูบริหารมีหนาที่ในการตัดสินใจวาจะรับความไมแนนอนไดเพียงใด
5. ความไมแนนอนกอใหเกิดความเสี่ยงและโอกาส ลด/ เพิ่มคุณคา
- ERM เนนชวยผูบริหารจัดการกับความไมแนนอนไดอยางมีประสิทธิผลและชวยเพิ่มความสามารถของผูบริหารในการสราง
คุณคา
- Value ฝายบริหารกําหนดกลยุทธเพื่อใหเกิดความสมดุลมากที่สุดระหวางเปาหมายกับการเติบโต และผลตอบแทนกับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของและใชทรัพยากรเพื่อบรรลุอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คําจํากัดความการบริหารความเสี่ยง : กระบวนการซึ่งคณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ขององคกรกําหนดขึ้น และ
นํามาใชในการกําหนดกลยุทธทั่วทั้งองคกร ออกแบบมาเพื่อใหสามารถระบุเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งจัดการความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite) เพื่อชวยใหเกิดความเชื่อมั่น
ไดอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุวัตถุประสงค
- ประโยชนของ ERM :
- 1. จัดกลยุทธใหเขากับ Risk Appetite
- 2. ชวยการตัดสินใจตอบโตกับความเสี่ยงไดดีขึ้น
- 3. ลดสิ่งที่ไมคาดฝนและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน
- 4. ทําใหการระบุและจัดการความเสี่ยงที่ตอเนื่องกันหรือคาบเกี่ยวกันอยางทั่วถึงทุกระดับ
- 5. เนื่องจากเปนการมองอนาคตทําใหอาจมองเห็นโอกาสและฉกฉวยโอกาสเปนเชิงรุกได
- 6. การบริหารและการใชเงินทุนไดอยางเหมาะสม
**ERM เพิ่ม objective setting และแตก Risk Assessment เปน Event Identification, Risk Assessment, Risk response

2547 : 2004

1992
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8 องคประกอบหลักของ ERM
1. Internal Environment : ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง, Risk Appetite, ความซื่อสัตย, คุณคาทางจริยธรรม, ความสามารถ
ของพนักงาน
2. Objective Setting
: เปาหมายการคาเชิงธุรกิจ วัตถุประสงคตองสอดรับกับ Risk Appetite
3. Event Identification : พิจารณาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก คลอบคลุมทั้งองคกร
4. Risk Assessment
: พิจารณา Likelihood + Impact, เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ, ทางบวกหรือลบ อยูบนพื้นฐาน Inherent
และ Residual
5. Control Activities : พิจารณาทางเลือกใหอยูในชวงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได (Desired risk tolerances) และ
ตนทุน / กําไรจากการตอบโต
6. Control Activities : นโยบายและวิธีการตาง ๆ ที่กําหนดใหนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวา มีการดําเนินการรับ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม
7. Information & Communication : ตองระบุสารสนเทศที่จําเปน และสื่อสารไปยังบุคคลากรในรูปแบบและชวงเวลาที่
เหมาะสม
8. Monitoring : มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร และมีการแกไขตามความเหมาะสม
- ขอจํากัดของ ERM : ชวยบอกวาองคกรกําลังมุงไปทิศทางใด แตใกลเปาหมายแคไหน แตไมสามารถใหความเชื่อมั่นไดวาจะ
บรรลุเปาหมาย
: ไมสามารถใหความเชื่อมั่นในวัตถุประสงคกลุมใดกลุมหนึ่งไดเต็มที่
- บทบาทหลักที่เกี่ยวกับ Risk ของ IA คือ ใหความเชื่อมั่นแกคณะกรรมการ ในเรื่องประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของ
องคกร เพื่อกอใหเกิดความเชื่อมั่นวา ความเสี่ยงในทางธุรกิจที่สําคัญจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม และระบบการควบคุม
ภายในไดทําหนาที่อยางเหมาะสม
- บทบาทรอง เชน เปนที่ปรึกษาในการระบุ ประเมิน และการนําระบบวิธีการตางมาใช และเสนอแนะวิธีการควบคุมตาง ๆ เพื่อ
จัดการกับความเสี่ยง
- ปจจัยสูความสําเร็จของ ERM : ผูบริหารและคณะกรรมการ มีกลุมคนที่ชวยผลักดันอยางทุมเทและตอเนื่อง เชื่อม ERM เขากับ
กลยุทธ หลักตาง ๆ ขององคกร, นําเอาไปเสริมกระบวนการที่ดีเปนที่ยอมรับอยูแลว เลือกดําเนินการใหเหมาะสม อาจคอยเปน
ไปหรือพรอมกันทั้งองคกร
- การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) คือ การใชขอมูลที่มีอยูทําการระบุความถี่ที่เหตุการณใด ๆ อาจเกิดขึ้นและระดับความ
สําคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ
- การประเมินคาความเสี่ยง (Risk Evaluation) คือ กระบวนการที่ใชเพื่อกําหนดลําดับของความเสี่ยงเพื่อดําเนินการจัดการ โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงกับมาตรฐาน เปาหมายหรือเกณฑอื่นที่กําหนดไว
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Governance : อ.สุรพงศ ชูรังสฤษฎิ์

ธรรมาภิบาล (ธรรม+อภิบาล) เกี่ยวของโดยตรงกับ BOD

Governance “กระบวนการและโครงสรางตาง ๆที่คณะกรรมการนํามาใชเพื่อบอกกลาว สั่งการ บริหาร และติดตาม กิจการตาง
ๆ ภายในองคกรเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร”

ปจจัยความสําเร็จของ Governance : ERM , Internal control , Fraud Risk Assessment, Antifraud Program, Compliance
Activities, Industry Regulation, CSR, Code of Conduct, Conflict of Interest

“หลักการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม คุณธรรม คุณภาพ และความรับผิดชอบตอสังคม” (จากราชบัณฑิต)

ประกอบดวย 1.ความโปรงใส (Transparency) 2.Responsibility 3.Accountability 4.Fairness 5.Independence

Corporate Governance: CG → เปนองคประกอบหลักในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และการเติบโต รวมทั้งเพิ่ม
ความมั่นใจใหกับผูลงทุน เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูบริหาร คณะกรรมการ ผูถือหุน และผูมสี วนเกี่ยวของ

Key point : คือความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมกรรมชุดยอยอื่น ๆ ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียทุก
สวน ทั้งในการรับฟง และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม

Accountability : กําหนดวัตถุประสงคขององคกร ลงนามในรายงานประจําป มีเอกสารแสดงภาระหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
และมีการตามผล มีการประเมินผล และใหผลตอบแทนชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการ
ปฏิบัติตามภาระหนาที่

Responsibility : ใหผลตอบแทนตอผูถือหุนโดยไมเบียดบังผูมีสวนไดสวนเสียอื่น นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การ
ปฏิบัติตามกฎและขอกําหนดทางการ กําหนดหลักจรรยาบรรณ

Independence : เกี่ยวกับการรับรองรายงานประจําป กระบวนการตัดสินใจที่มีความระมัดระวัง มีการประชุมเกี่ยวกับขอ
กังวล หรือปญหาของบริษัท มีหลักปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน การถือหุนของคณะกรรมการ และการถือหุน
บริษัทอื่น

Fairness : ปกปองผูถือหุนรายยอย มีนโยบายปองกันใชขอมูลภายใน การเขาถึงขอมูลของผูเกี่ยวของ การไดมาอยางเปนธรรม

Organization Governance1. BOD 2.CEO 3.CIA 4 CPA → อิสระ ความรับผิดชอบ คาตอบแทน หลักปฏิบัติที่ดี

COPPS → Culture Organization , Policies, Process, System

CG can be defined by three unique focuses : 1. Infrastructure Gov. (ประมาณ Environment) 2. Entity or Unit Gov.
3. Integration Gov.
“Corporate Governance = Infinite Opportunities for IA”
- การคัดเลือก External Audit ควรคํานึงถึง ผลประโยชนทับซอน Scope
of work Clear Responsibility Best Practice, Fee
- Internal Control = Common point of interest for internal and Structury
auditor

- สิ่งที่ IA ชวย CPA
 ระบุความเปนไปไดที่งบการเงินอาจผิดพลาด
 พิจารณาปจจัยที่มีความเสี่ยงสําคัญตองบการเงิน
 ออกแบบกระบวนการตรวจสอบทางการเงิน นอกจากนั้นการควบคุมภายใน ถูกสนใจ มากกวารายงานทางการเงิน
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ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบภายใน และการวางแผนการตรวจสอบ (อ.ปลายพันธ)
- คือขั้นตอนของความคิด (ไดPlanning) → การวิเคราะห (ไดAudit Finding) → การประเมิน (ไดReport)
- สิ่งสําคัญของการทํา Operation Auditing (การตรวจสอบดานการดําเนินงาน) คือ ความเขาใจในระบบควบคุมภายใน
ประเมินความเสี่ยงโดยใชกิจกรรม มีการควบคุมที่ดี และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจ Performance Auditing (การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ) เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน กิจการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ใหชัดเจน ซึ่งเราจะใชเปนเกณฑวัดผล หรือมาตรฐาน
- Compliance Auditing (เพื่อประเมินความเหมาะสมของระเบียบที่กิจการกําหนด และมีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
- Financial Auditing เนนเรื่องความถูกตองดานการบันทึกบัญชีและการเงินและประเมินระบบการควบคุม **ไมเกี่ยวกับการ
ตรวจเพื่อแสดงความเห็นในงบการเงิน
- IT Auditing ผูตรวจสอบตองมีพื้นฐานความรูดาน IT เปนสวนหนึ่งของการตรวจ Operation และ Financial (รายละเอียดอยูใน
สวนการตรวจสอบ IT)
กระบวนการตรวจสอบภายใน :

การวางแผน : กําหนดกลยุทธในการเลือกผูรับตรวจ(Risk Base ) → ระบุผูรับตรวจ(Audit Universe)→จัดลําดับความ
เสี่ยงเพื่อเลือกผูรับตรวจ(RCM) → จัดทําแผนการตรวจ (Resource) → ขออนุมัติแผนฯ
การเตรียมการ : กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต (วัตถุประสงค+ขอบเขต+วิธ)ี → ศึกษาขอมูลพื้นฐาน (ภูมิหลัง) →
เลือกทีม ( Skill+งาน) → ทําแนวการตรวจ(Audit Program ) → แจงผูรับการตรวจ(ใหเขาเตรียมตัว+เอกสาร) → ขออนุมัติจาก
CAE (ระบุคน+งาน+เวลา)
สํารวจเบื้องตนและสอบทานระบบควบคุม: สํารวจขอมูลเบื้องตน → สอบทานวิธีการควบคุมภายใน → ประเมินความเสี่ยง
(นําขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ มาสอบทานจะทําใหเรามีการประเมินการควบคุมและความเสี่ยงในเบื้องตนได)
การทดสอบสาระสําคัญและเรื่องที่ตรวจพบ : ขยายผลการตรวจ → ทดสอบสาระสําคัญ → จัดทํา Audit Finding (คือการ
ตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบประเด็นสําคัญ โดยหาหลักฐานเพิ่มเพื่อมั่นใจในการจัดทํา Audit finding และ Report )
การรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผล : สรุปผล→จัดทํารายงาน→สอบทานรายงาน→จัดสง/จัดเก็บ→ ติดตามผล
กาตรวจ (ใช Audit Finding ที่ผูรับการตรวจยืนยัน เขียนรายงานดวยความระมัดระวัง เพื่อใหรายงานเกิดผล กําหนดวิธีการ ผูรับผิด
ชอบ และระยะเวลา)
การวางแผนการตรวจสอบ เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหาร(CEO/MD/CAE)ที่เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
- จัดทําแผนอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการประเมินความเสี่ยง ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
- ขอพิจารณาในการวางแผน : วัตถุประสงคและการควบคุมของกิจกรรมนั้น(เชน Policy, Organization, KPI, Procedure, คูมือ,
การกํากับดูแลของหัวหนา) ,ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ,ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุม (เทียบกับ Model หรือ Framework) ,โอกาสที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมสําหรับกิจกรรมนั้น
อยางมีนัยสําคัญ
- การปรับเปลี่ยนแผนระหวางกาล เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับทรัพยากร CAE ควรแจงถึงผลกระทบที่มีตอแผนงานดวย ขอ
อนุมัติจาก CEO และ BOD

15

ประโยชนของ Risk-Base Audit Plan → ใช Resource อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล , IA เขาใจความเสี่ยงแตละ
กิจกรรม ,เกิดการประสานงานที่ดีกับผูรับตรวจ ,เปนแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลังและงบประมาณ ,บริหารงานตรวจไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ,ทําใหตนเปนที่ยอมรับจากผูบริหารและผูรับการตรวจ
ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 4 ขั้นตอน
1. กําหนดกลยุทธในการเลือกผูรับตรวจ : ทางเลือกเชน โครงสราง
องคกร,สถานที่ตั้ง ,มูลคา ,ความสลับซับซอนในการทํางาน ,ระดับการ
จัดการ(พิจารณารวมกับ CEO หรือ BOD ,หนาที่งานบางอยางที่ยังไม
ชัดเจน) (SIAs. ขอ 9 = นโยบาย,ศูนยตนทุน กําไร ลงทุน, งบการเงิน,
ระบบสารสนเทศ,สัญญา,หนวยงาน,หนาที่งาน,กม.)
2. การระบุผูรับการตรวจ : ไมมีกลยุทธใดที่ดีเลิศ IA ควรพิจารณาขอดีขอเสียและจัดการขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ
ทั้งหมดของงานตรวจสอบ (Audit Universe)
3. จัดอันดับผูรับการตรวจ : ใช Risk Assessment และแหลงขอมูลจาก CEO BOD CAE,ผลการตรวจครั้งกอน,กฎหมาย,การ
วิเคราะหขอมูลการเงิน
ขั้นตอน : 3.1 กําหนดปจจัยเสี่ยง จาก คุณภาพการควบคุมภายใน (KPI, Procedure, JD) ,ความสามารถผูบริหาร(ประสบการณ,ความ
รู,การอบรม,วุฒ)ิ ,ความซื่อสัตยผูบริหาร(ปรัชญา,ประวัติ,การปฏิบัติงาน),ขนาดของสินทรัพยและรายรับ,แนวโนมผลประกอบการ
3.2 คํานวณคะแนนความเสี่ยง เลือกปจจัยที่สําคัญ 1-5 → ใหคะแนนแตละกิจกรรม ใหน้ําหนักแตละปจจัย รวมคะแนน
แตละกิจกรรม จัดอันดับความสําคัญของกิจกรรม
3.3 จัดลําดับกิจกรรมที่ตรวจสอบ
4. การเลือกผูรับการตรวจ : ควรมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาไดกําลังทําการตรวจสอบหนวยงาน และกิจกรรมที่สําคัญที่สุด
จํานวนชั่วโมงการตรวจเปนทรัพยากรที่หายากสําหรับผูตรวจสอบและเปนจุดสําคัญในการจัดลําดับ, การวางแผนครั้งตอไปทุก
กิจกรรมจะตองถูกประเมิน
-

Annual Plan ควรครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
1.วัตถุประสงคและทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน IA
2. KPI (มาตรฐานฯ หรือคุณคาเพิ่มกับองคกร)
3. ตารางการตรวจ
4. แผนงบประมาณและบุคลากร (รวมถึงการพัฒนาบุคลากร)
5. ผลการปฏิบัติงานของปกอน (การทํางานไดตามแผน , ผลการปรับปรุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง)
**IA สามารถวางแผนตามคําขอของผูบริหารระดับสูง หรือ ผูรับการตรวจได
คุณสมบัติทั่วไปของ IA (Code of Ethic) หรือ Standard และหลักการ Management
1. ความรูความสามารถ เรื่อง Standard และหลักการ Management
2. บุคลิกภาพนาเชื่อถือ
3. มีมนุษยสัมพันธอยางเหมาะสม
การบริหารบุคลากร: จัดทํา JD แตละระดับ, การสรรหาคัดเลือก, ฝกอบรมอยางตอเนื่อง, ประเมินผลงานผูตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง,
ใหคําปรึกษากับ IA สม่ําเสมอ
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การเตรียมการตรวจสอบ: อ.ฉันทนา สืบสิน
(กําหนดวัตถุประสงคขอบเขต ศึกษาขอมูลภูมิหลัง เลือกทีมและทรัพยากรอื่น ๆ จัดทําแนวการตรวจเบื้องตน
แบงผูรับผิดชอบ วางแผนเรื่องรายงาน ขออนุมัติดําเนินการ)
-ลักษณะของการตรวจสอบ
1.1 ใชการประเมิน
1.2 มีสวนชวยในการปรับปรุง
2.1 กระบวนการกํากับดูแล 2.2 การบริหารความเสี่ยง (รวมถึงประเมินความเปนไปไดเรื่อง Fraud) 2.3 การควบคุม
3.1 โดยใชหลักวิชาการ
3.2 และวิธีการที่เปนระบบ
-2240 แนวการปฏิบัติงาน 2240.A1 แนวการปฏิบัติงานตางๆตองระบุวิธีการที่จะระบุ (Identifying) การวิเคราะห (Analyzing) การ
ประเมินผล (Evaluating) และการบันทึกผล (Documenting) ขอมูลในระหวางปฏิบัติงาน แนวการปฏิบัติตองไดรับการ
อนุมัติกอนนําไปใชและการแกไขใด ๆ ตองไดรับการอนุมัติทันที .
PA.220-1 Engagement Program: ระบุวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน,→ ระบุขอกําหนดทางเทคนิค วัตถุประสงค ความเสี่ยง กระบวน
การและรายการที่จะทําการตรวจ,→ ระบุลักษณะและขอบเขตรายการทดสอบที่จําเปน,→ บันทึกขั้นตอนวิธีการของ IA ในการเก็บรวบ
รวม การวิเคราะห การตีความ การบันทึกระหวางการปฏิบัติงาน,→ เปลี่ยนแปลงแกไขระหวางปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมโดย
ตองไดรับอนุมัติจาก CAE หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
-CAE กําหนดระดับความเปนทางการของแบบฟอรม เชน เอกสารการประชุมวางแผน วิธีการประเมินความเสี่ยง แนวการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปจจัย
1. เอกสารจะมีผูอื่นนําไปใชหรือไม
2. เอกสารนั้นเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่อาจเปนคดีความหรือไม
3. ประสบการณของ IA และระดับการควบคุมดูแลงานโดยตรงที่จําเปน
4. โครงการนั้นอาจใชบริการ Outsource หรือไม (ควรมีการวางแผนมาตั้งแตปที่แลว
5. ความสลับซับซอนของโครงการ
6. ขนาดของหนวยงาน IA
7. คุณคาของการใช เชน การนํามาใชอีกในครั้งตอ ๆ ไปหรือไม
-IA กําหนดขอกําหนดตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เชน ระยะเวลาที่ครอบคลุมและเวลาที่คาดวาจะเสร็จ รวมถึงรูปแบบการสื่อสาร จุด
สุดทายดวย
-IA แจงผูบริหารที่จําเปนตองรับทราบผล ประชุมกับผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรม สรุปและกระจายผลสรุปที่ไดจากการประชุม
หัวขอที่ควรนํามาปรึกษากับผูบริหารไดแก วัตถุประสงคและขอบเขตของาน ทรัพยากรและชวงเวลาปฏิบัติงาน ปจจัยหลักที่สง
ผลกระทบกับสวนงานที่กําลังจะสอบทาน ทั้งภายในและภายนอก ขอกังวลหรือคํารองขอจากผูบริหาร
- CAE ตองกําหนดวาผลจากการปฏิบัติงานจะแจงใหใคร เมื่อไร อยางไร IA จะบันทึกขอกําหนดนี้ไวเปนเอกสารและสื่อสารใหผู
บริหารทราบในชวงของการวางแผนตามสมควร IA จะสื่อสารใหกับผูบริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาภายหลัง ซึ่ง
สงผลตอชวงเวลาของการรายงาน
- งานที่ไดรับมอบหมาย (Ad-hoc) IA ตองกําหนดวัตถุประสงคกอนใหตรงกับประเด็นที่ทําใหเกิดการตรวจนั้นขึ้นมา ประเมิน
ความเสี่ยง และระบุขอกังวลที่สําคัญ กําหนดวิธีการและขอบเขตที่จะทําใหไดมาซึ่งขอสรุป เดียวกับวัตถุประสงค
- PA2240-1 แนวการปฏิบัติงาน IA สรางและดําเนินการขออนุมัติแนวการตรวจที่เปนเอกสารกอนเริ่มปฏิบัติงาน จะใส
กระบวนการ (Methodology) ที่ใช เชน ใชเทคนิค Stop or Go ในระหวางปฏิบัติงานเก็บรวมรวบ วิเคราะห ตีความ และจัดทํา
เปนเอกสาร จําเปนตองมีการควบคุมดูแลเพื่อกอใหเกิดความเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุวัตถุประสงค และคงไวซึ่ง
ความเที่ยงธรรม
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-

-

-

-

1.คําหลักๆ ที่ใชไวในการบอกวัตถุประสงค เชน การสอบทาน (Review) การระบุ (Determine) และการประเมิน (Evaluate)
วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ เชน ระบุใหไดวามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม → ระบุให
ไดวาผูรับการตรวจปฏิบัติตามนโยบายและคูมือปฏิบัติงานขององคกรในเรื่องรักษาสิ่งแวดลอม → ประเมินวาคูมือการปฏิบัติ
งานเรื่องการรักษาความปลอดภัยเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
การกําหนดขอบเขตมี 2 ลักษณะ คือ สิ่งที่อยูในความสนใจของการตรวจ (ดูความเสี่ยง) และวิธีการตรวจสอบหรือสิ่งที่ผูตรวจ
กําลังทําอยู
2.การศึกษาขอมูลที่มีอยู : เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นสําคัญในการปฏิบัติงาน, วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน จุดควบคุมสําคัญ
เหตุผลที่หยุดปฏิบัติงาน ประเด็นที่ IA เปนหวงจากการตรวจครั้งกอน หรือบางประเด็นที่ควรติดตามเพิ่มเติมในการตรวจครั้งนี้
แหลงที่มาของ Background Information
1. แฟมถาวร 2. การตรวจครั้งที่แลว 3. บันทึกจดหมายระหวางหนวยงาน 4. การสัมภาษณผูบริหาร
3.การเลือกทีมตรวจสอบ STD 2210 กําหนดให “IA ตองกําหนดการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและเพียงพอเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของงานตรวจสอบ” โดยดูจากจํานวน และประสบการณของ IA ความรู ทักษะและความสามารถ ความพรอมของ
ทรัพยากร การฝกอบรม
4.การจัดทําแนวการตรวจสอบ : ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้ (หัวหนาทีม IA รับผิดชอบ)
1.การเตรียมการปฏิบัติงาน
4.1 กระบวนการจัดทํา → ปกติทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบโดยระบุ
2. ทําสํารวจเบื้องตน
หลักฐาน ที่จําเปน แหลงที่มาของขอมูล หลักฐานที่เหมาะสมที่สุด
3. ตรวจระบบสารสนเทศ และวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห
4. ตรวจการปฏิบัติงานและกําหนดวิธีการทอสอบ
4.2 แหลงขอมูลไดจากหลายที่ตามแตงานตรวจ → ดูเรื่องหลักฐาน
5. คําสั่งเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบ
6. วิธีการสรุปงาน
4.3 วิธีการตรวจสอบ → วิธีที่ IA ทําเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เชน
สังเกตการณ เยี่ยมชม ฟง Walkthrough เปรียบเทียบ คํานวณ ยืนยัน
ยอด ตามรอย สัมภาษณ สอบทาน ทดสอบ ประเมิน วิเคราะห อธิบาย
4.4 รูปแบบของแนวการตรวจ

- การแจงผูรับการตรวจ → เริ่มงานเมื่อใด วัตถุประสงค ขอบเขต? เอกสารและขอมูลที่ผูรับตรวจควรจัดให ชวงเวลา วิธีการตรวจ
- การวางแผนเรื่องรายงาน → เปนการกําหนดวิธีการระยะเวลา และบุคคลที่จะตองสงรายงานให
- การอนุมัติการตรวจสอบ → เกิดได 3 ทางคือ
1) อนุมัติโดย AC 2) โดย CEO หรือ BCD 3) โดยฝาย IA เองซึ่งเปนการอนุมัติกอนที่แตละงานตรวจจะเริ่มขึ้น

การสํารวจเบื้องตนและการสอบทานการควบคุมภายใน (STD 2210-A1) การประเมินความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติงาน
1.สํารวจเบื้องตน (Preliminary Survey) เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกิจการที่จะตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงานของ
ผูรับการตรวจโดยยังไมไดทําการทดสอบรายละเอียด เปนการทําความคุนเคยกับการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจสอบ ทําใหเห็น
ภาพรวมกับระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดทําเอกสารตางๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงคของหนวยงาน ผัง
หนวยงานและทางเดินของงาน, ความเสี่ยงที่มีอยู ในเบื้องตนควรสงสารดวยวาจา ถาดําเนินการแกไขแลวก็ไมจําเปนตองทดสอบ
เรื่องนี้ตอไป
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- ในระหวางสํารวจเบื้องตนหาก IA พบจุดออนหรือขอบกพรองระบบควบคุม ควรสื่อสารไปยังผูที่เหมาะสมทันที เพื่อตัดสินใจ
ดําเนินการ (ในเบื้องตนควรสงสารดวยวาจา ถาดําเนินการแกไขแลวก็ไมจําเปนตองทดสอบเรื่องนี้ตอไป)
- กิจกรรมการสํารวจเบื้องตนมีอยู 5 รูปแบบคือ
1. ประชุมเริ่มงาน กอใหเกิดความรวมมือ ไดขอมูลที่จําเปน นาเชื่อถือ ดําเนินการดวยความมั่นใจ แตออนนอมถอมตนอยางมืออาชีพ
2. เยี่ยมชม (On site tour) ระหวางเยี่ยมชมควรมีเจาหนาที่ของหนวยงานไปดวย IA ตองใชการสังเกตสิ่งตางๆ สอบถามและจบันทึก
เพื่อใหเห็นภาพรวมการทํางาน
3. ศึกษาเอกสาร(Study of documents) แมไดศึกษาจาก Permanent File บางแลว แตก็ตองดูจากสถานที่จริงเพื่อดูการจัดเก็บรักษา
4. การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับผูรับการตรวจ วิธีการสัมภาษณประกอบการสอบทานระบบการควบคุมโดยใช ICQ แต IA พึงระลึก
ไวเสมอวาขอมูลที่ไดจากการ Interview นั้นเปนหลักฐานทางออม (Indirect audit evidence) ซึ่งจะตองหาหลักฐานอื่น ๆ มายืนยัน
5. วิธีการเชิงวิเคราะห เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินขอมูลที่เก็บรวบรวมได ซึ่งอาจไดผล ดังนี้
- ผลตางที่ไมไดคาดคิดวาจะเกิดขึ้น
- การไมปรากฏผลตางตามที่คาดไว
- ขอบกพรองหรือความผิดพลาดที่อาจเปนไปได
- การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือผิดกฎหมาย
- รายการหรือเหตุการณที่ผิดปกติไมเคยเกิด
วิธีการตรวจสอบเชิงวิเคราะห ไดแก :
- การเปรียบเทียบขอมูล (Comparison)
- การศึกษาความสัมพันธของขอมูล
- การศึกษาแนวโนมอัตราสวนเปอรเซ็นต
- การเชื่อมโยงความสัมพันธทางการเงินกับการดําเนินงาน
2. การสอบทานการควบคุมภายใน (Internal control review)
2.1 การบรรยายและวิเคราะหระบบการควบคุมภายใน ใช ECQ เขียน Flowchart Walk through การทดสอบระบบอยางจํากัด
(Limited testing other system) การทดสอบ IT เพิ่ม
- การทดสอบอยางจํากัด เปนการสุมตัวอยางและทําการตรวจสอบองคประกอบตางๆ วัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจเบื้อง
ตนวาระบบทํางานอยางไร และการควบคุมเปนไปดวยดีเพียงใด ผลสรุปของการทดสอบแบบจํากัด อาจเขียนในรูป “Memo
to the file” และรวบรวมไวในแฟมกระดาษทําการ
- การทดสอบสารสนเทศเพิ่มเติม เปนการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของระบบขอมูลอีกครั้ง กอนที่จะดําเนิน
การตรวจสอบตอไป อันดับแรก IA ควรสังเกตวารายการที่สุมมานั้นเรียงลําดับหรือไม เอกสารตางๆจัดเก็บโดยเรียงตามเลข
ที่เอกสารหรือไม สุมเลือกใบสั่งซื้อของลูกคา ใบกํากับสินคา และใบรายการสินคาขึ้นมาเพื่อทดสอบความสอดคลองและ
ความสมบูรณของรายการ
2.2 การประเมินระบบการควบคุมภายในเบื้องตน หลังจากใชวิธีการตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลอยางเพียงพอ IA จะทําการประเมิน
การควบคุมเบื้องตนได โดยการใชเครื่องมือ ICM: Internal Control Metrical ซึ่งในคอลัมนตางๆควรมีขอมูลดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคการตรวจ
2. ผลลัพธไดจากการสํารวจเบื้องตน คําอธิบายและการทดสอบวิธีการควบคุม
3. ลักษณะและความเสี่ยงที่มีอยูในแตละประเด็น
4. วิธีการควบคุมที่เหมาะสม
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5. ผลการประเมินของ IA.ในแตละประเด็น
สรุป 2.2 การควบคุมภายในจะมีเอกสารตาง ๆ ดังนี้
1. ICQ ที่ตอบกลับมาอยางสมบูรณ
2. Flowchart และคําบรรยายที่แสดงถึงการทํางานและจุดควบคุมที่สําคัญ
3. คําอธิบายจากการทํา Walk-through ที่ทําโดย IA
4. File – memo ที่สรุปผลการทํา Limited testing
5. ICM ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการประเมินการควบคุมภายในดานตาง ๆ
2.3 การประเมินความเสี่ยงของผูรับการตรวจอีกครั้ง (Risk Reassessment) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นนั้นมี 3 อยาง
1. มีความเสี่ยงนอยกวาหนวยงานอื่นหรืองานอื่นที่อยูในขายตองตรวจ เขียนขอสรุปสิ่งที่ตรวจพบและขอเสนอแนะปรึกษากับผู
ควบคุมงาน
2. IA อาจตัดสินใจวาถึงแมจะทําการตรวจตอไปก็จะไดขอมูลเพียงเล็กนอย บันทึกขอมูลที่พอคําแนะนําอภิปรายกับผูรับตรวจ
3. IA ยังมีขอของใจ ดังนั้นความเสี่ยงก็จะยังคงสูงอยู IA ยังตองการขอมูลเพิ่มขึ้น ขยายผลการทดสอบ (หัวขอทดสอบเพิ่มเติม)
- การตัดสินใจทดสอบเพิ่มเติมหรือขามไปทํา Audit Finding & Recommendations และรายงานนั้น ยอมขึ้นกับการประเมิน
ความเสี่ยงใหม (Risk Reassessment) ในขั้นนี้นั่นเอง
- ความเสี่ยงตอวัตถุประสงคการควบคุม 5 ขอ
1. ความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูล
2. การปฏิบัติตามนโยบายแผนงานกระบวนการกฎระเบียบและกฎหมาย
3. การรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย
4. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
5. การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานหรือโปรแกรมการทํางาน
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หลักฐานการตรวจสอบและกระดาษทําการ : อ.ยุพดี อินทรเกษตร
- มาตรฐานที่เกี่ยวของมากที่สุดคือ 2330 การบันทึกขอมูล : IA ควรบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนขอสรุปและผลการปฏิบัติ
ภารกิจ
2330-A1 CAE ควรควบคุมการเขาถึงบันทึกและขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ ,การเผยแพรกับบุคคลภายนอกตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหาร
2330-A2 CAE ควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกและขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งระยะเวลาสอดคลองกับขอ
กําหนดขององคกร
- คุณลักษณะของหลักฐาน
1. ความเพียงพอ (Sufficient) สามารถสรุปไดในทิศทางเดียวกัน
2. เชื่อถือได (Competent) จากแหลงที่มา วิธีการที่นาเชื่อถือ
3. เกี่ยวของสัมพันธ (Relevant) สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบ
4. มีประโยชน (Useful) เปนปจจุบัน มีสาระสําคัญ
- ประเภทของหลักฐาน
1. สภาพจริง (Physical) บุคคล , ทรัพยสิน , รูปภาพ , แผนผัง
2. คํารับรอง (Testimonial) จดหมายหรือเอกสารการสัมภาษณ
3. เอกสาร (Documentary) บันทึก , รายงาน , แบบฟอรม , ใบเสร็จ
4. การวิเคราะห (Analytical) IA ทําบันทึกขอมูลที่ไดมา
- หลักฐานทางกฎหมาย
1. หลักฐานพื้นฐานหรือหลักฐานที่ดีที่สุด (Primary Evidences) ใชประกอบการดําเนินคดีได เชน เช็ค สัญญา
2. หลักฐานรอง (Secondary Evidence) เปนสําเนาเอกสารสําคัญตาง ๆ
3. หลักฐานโดยตรง (Directed Evidence) หลักฐานที่ไดมาโดยตรงจากแหลงที่เกิด หรือบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ
4. หลักฐานแวดลอม (Circumstantial) เปนหลักฐานสนับสนุนที่ชวยใหลดขอสงสัย เชน ภาพจากกลองวงจรปด
5. หลักฐานความคิดเห็น (Opinions) ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญตามหลักการและทฤษฎีที่เปนสากล
6. หลักฐานคําบอกเลา (Hearsay) คําบอกเลาที่ไดยินตอมาอีกทีหนึ่ง
-พิจารณาแหลงที่มาของหลักฐาน
หลักฐานภายใน - หลักฐานที่ผูรับตรวจทําขึ้นใชภายในหนวยงาน เชน ตารางการผลิต รายงานการปฏิบัติการ งบประมาณ
หลักฐานภายใน - ภายนอก คือ หลักฐานที่ผูรับตรวจทําขึ้นเพื่อสงใหหนวยงานอื่นหรือนอกองคกร เชน ใบแจงหนี้ ใบสงของ
หลักฐานภายนอก - ภายใน คือ หลักฐานที่หนวยงานอื่น หรือ องคกรอื่นทําขึ้นแลวสงใหหนวยงานรับตรวจ เชน ใบแจงหนี้
ใบสงของ เช็ครับ
หลักฐานภายนอก – ผูตรวจสอบ คือ หลักฐานที่มาจากภายนอกถึงผูตรวจสอบ เชน หนังสือยืนยันยอดจากลูกหนี้ เจาหนี้
(เจาหนี,้ ลูกคา, ผูขาย, ภาครัฐ, ธนาคาร)
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- วิธีการตรวจสอบ
สังเกตการณ (Observations) เฝาดูการปฏิบัติงาน กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเห็นสภาพจริงการทํางาน
ตรวจนับ (Inspection) นับเพื่อระบุจํานวน ความมีอยูจริง ทั้งสภาพและการเก็บรักษา (ครบถวนหรือไมตองนําไปเก็บกับขอมูลอื่น)
สัมภาษณ (Interviewing) สอบถามเพื่อบรรยายวิธีการควบคุม เรื่อง Flowchart
ยืนยัน (Confirmation) ขอขอมูลจากบุคคลภายนอกเพื่อเช็คสอบกับขอมูลของผูรับตรวจ
ยอนรอย (Vouching) ตรวจจากปลายทางไปหาตนทางเพื่อดูวามีเอกสารประกอบครบถวนถูกตอง โดยมากมักเริ่มที่ GL
ตามรอย (Tracing) ตรวจจากตนทางไปหาปลายทางเพื่อดูวาเอกสารประกอบครบถวนถูกตอง
การกรองหลักฐาน (Scanning) คนหารายการที่ผิดปกติอยางชัดเจน
ประเมิน (Assessment) ใชดุลพินิจวิจารณญาณ ตัดสินในเรื่องที่ตรวจ โดยอาจใชการเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาง ๆ ทั้งใน-นอก
องคกร (ใช COSO เปนเกณฑประเมิน)
- IA ควรพิจารณา เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานคือวัตถุประสงคการตรวจ,ความเสี่ยง,ความคุมคา,ความมีขอสําคัญ,กรอบเวลา,
คุณลักษณะของหลักฐาน
- วิธีการที่ไดมาซึ่งหลักฐานตองคํานึงถึงจรรยาบรรณ (Code of Ethic) – Integrity, Objectivity, Confidentiality, Competency
- ความรูมาจากการอาน,ศึกษา,อบรม, ทักษะมาจากการฝกฝน, ประสบการณมาจากการผานเหตุการณตาง ๆ
- กระดาษทําการ (Working paper) คือเอกสารทีใชบันทึกการปฏิบัติงานและหลักฐานของ IA
- นิยามอยางเปนทางการ เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลหรือหลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติงานของ IA ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปดวย การวางแผนงานตรวจสอบ (Audit Program), การประเมินการควบคุมภายใน, การปฏิบัติงานตรวจ
สอบ, การสอบทาน เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบ
-ประโยชนของกระดาษทําการ
1. เปนแนวทางในการสรุปผลและจัดทํารายงาน
2. ใชวางแผนมอบหมายงาน ปฏิบัติงาน ประสานงาน กํากับดูแลและสอบทาน
3. เปนหลักฐานแสดงวา IA ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคการตรวจและเปนไปตามมาตรฐาน
4. เปนประโยชนในการสอบทานของบุคคลที่สาม
5. ประเมินคุณภาพงานการตรวจสอบของ IA
6. ชวยพัฒนา IA
7. ชวยในการวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลการตรวจสอบครั้งตอไป
- กระดาษทําการที่ดีตองสมบูรณ ถูกตอง กระชับ ชัดเจน เรียบรอย มีรูปแบบเหมาะสมเปนมาตรฐาน (หากเปนการตรวจที่ซ้ํา ๆ) มี
ดัชนี ประหยัด ที่สําคัญตองมีขอมูลที่เกี่ยวของ
- กระดาษทําการเปนสมบัติของกิจการอยูในการควบคุมดูแลของฝายตรวจสอบภายใน CAE เปนผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัด
เก็บและการเผยแพร
- CAE กํากับ (Supervision) โดย IA ตองมีความรูและทักษะในงานที่ตรวจ, การอนุมัติ การวงแผนงานที่เหมาะสม, กํากับควบคุมให
มีการปฏิบัติตามแผน, ประเมินความถูกตองและความเพียงพอของกระดาษทําการที่จะตรวจสอบสิ่งที่ตรวจพล ขอสรุปและการ
เสนอแนะ
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การทดสอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ตรวจพบ : อ.สุรพงษ
การทดสอบเพิ่มเติม : เปนกระบวนการตรวจหลังจากสํารวจขั้นตน และประเมินระบบการควบคุมภายในแลว แตหลักฐาน
ขอมูลที่วิเคราะหรวบรวมไดยังไมเพียงพอที่จะใชสรุปผล หรือจัดทําเรื่องที่ตรวจพบและขอเสนอแนะ IA ตองดําเนินการขยาย
ผล เพื่อใหมีความมั่นใจวาไดดําเนินการตรวจสอบ หรือทดสอบอยางเพียงพอแลวจนสามารถใหความเห็นและจัดทําเรื่องที่
ตรวจพบได
- วิธีการทดสอบเพิ่ม อาจตรวจจากหลักฐานขั้นตนใหละเอียดขึ้น เพิ่มจํานวนรายการที่ทดสอบ เพิ่มการทดสอบโดยหาหลักฐาน
เพิ่มเติม
- วัตถุประสงคหลัก
1. เพื่อเปนการตรวจสอบในรายละเอียด
2. เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมที่วางไว หรือการปฏิบัติตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน หรือการปฏิบัตงิ าน
3. เพื่อชวยในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพของการปฏิบัติงาน
- การทดสอบเพิ่มเติมเปนการทดสอบวิธีการ ประเภทและชนิดของการควบคุมภายในที่สัมพันธกับ 5 ความเสี่ยง
1. ความเชื่อถือได และถูกตองของขอมูลอยูในระดับต่ํา
2. ไมมีการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย แผนงาน กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ
3. การดําเนินงานไรประสิทธิภาพ ไมประหยัด
4. ไมมีการควบคุมดูแลทรัพยสินอยางเพียงพอ
5. องคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
- การจัดทําแนวการตรวจเพิ่มเติม ใชรูปแบบของ ICM ที่เคยใชในการประเมินการควบคุม คือ
1. ผลจากการสํารวจขั้นตน + ประเมินระบบควบคุม
2. พิจารณาวาอะไรคือความเสี่ยง
3. พิจารณาวิธีการควบคุมที่ดีเพื่อลดหรือบริหารความเสี่ยง
4. พิจารณาวาตองใชหลักฐานใดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุม
5. เลือกวิธีการทดสอบและวิธีหาหลักฐาน
-

เรื่องที่ตรวจพบ (Finding) หรือประเด็น (Issues) : ขอเท็จจริงที่จําเปนตองมีการเสนอเพื่อใหปรับปรุง
- ใชสรุปผลเบื้องตนกับผูรับการตรวจ และนําไปใชในการเขียนรายงานตรวจสอบในขั้นตอไป
- เกิดจากความตางของสิ่งที่ควรเปนกับสิ่งที่เปนอยู ออกมาเปนคุณลักษณะ 5 ประการ
1. Criteria นโยบาย แผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ มาตรฐาน เปาหมาย/กฎหมาย ขอกําหนดหนวยงานกํากับดูแล / ตําราหรือ
แนวปฏิบัติสากล (Best Practice)
2. Condition ถือเปนหัวใจสําคัญที่ตองมีหลักฐานและขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ สอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจ
3. Cause เหตุของความตางในขอ 1 กับ 2 - IA กับ Auditee ควรรวมกันหาสาเหตุเพื่อจะไดกําหนดแนวทางแกไขที่เหมาะสม
4. Effect Impact of the defiance IA ควรพิจารณาผลกระทบที่มีตอการดําเนินงานและงบการเงิน เปนตัววัดวาสมควรเปน
ประเด็นรายงานหรือไม
5. Suggestion สืบเนื่องมาจากสาเหตุในขอ 3 ขอแนะนําตองมีแนวทางที่ชัดเจน ทําไดจริง คุมคา สมเหตุสมผล โดยอาจมี
หลายทางเลือก
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- ประเภทของขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการควบคุม เชน ปรับปรุงระบบงาน จัดโครงสรางองคกร แบงแยกหนาที่ สอบทาน
- การปรับปรุงใหมีการบริหารความเสี่ยง เชน Preventive ,Detective, Transfer, Avoid, Retain or Accept
ขอเสนอแนะ ควรปรึกษากับเเจาของระบบควบคุมกอน แลวจึงนําไปใชเขียนรายงานโดยอางอิงการปรึกษานั้นดวย ที่สําคัญตอง
เปน Action Word
- ประโยชนของการทําการ Audit Finding
1. เปนการรวบรวมขอมูลจากการะดาษทําการอื่นๆ จากแหลงขอมูลอยางครบถวนสมบูรณ
2. งายตอการหารือกับผูรับการตรวจตอนทํา Field work และควรมีการยืนยันขอเท็จจริงระหวางตรวจเพื่อ สรางสัมพันธและลด
ปญหาตอนประชุมสรุปผล
3. งายตอการสอบทานของ CAE
4. เขียนรายงานชิ้นสุดทาย Final Report ไดงายขึ้น
**เจาของ Control คือผูปฏิบัติงาน **เจาของ Risk คือ ผูบริหาร
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การรายงานและติดตามผล (STD 2400) : อ.วิชัย กิตติวิทยากุล
- ความเสี่ยงสําคัญของการตรวจ คือ การสรุปผิด (ตรวจไมพบหรือยอมรับในสิ่งที่ผิด) ปองกันดวยการกําหนดขอบเขตที่
ครอบคลุมโดยใช Risk base ดูวาเรื่องใดเสี่ยงมาก – เสี่ยงนอย
- Report : เปนการรายงานผลไปยังฝายบริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ , หรือลูกคาของผูตรวจสอบภายใน วาระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม มีสิ่งที่ตรวจพบ(ประเด็น) และขอเสนอ
แนะอะไรบางที่จะใหฝายบริหารพิจารณาปรับปรุงหรือดําเนินการตอไปเพื่อใหระบบการควบคุมดีขึ้น
- รายงานที่ดีจะตองมีความถูกตอง เชื่อถือได และสามารถจูงใจใหลูกคาเห็นความสําคัญของสิ่งที่ตรวจพบและขอเสนอแนะ ทาย
ที่สุด คือฝายบริหารสามารถนําไปปรับปรุงแกไขใหองคกรดีขึ้นซึ่งถือเปนการเพิ่มมูลคาใหองคกร
- รายงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของ IA ที่จะบอกใหฝายบริหารไมทราบมากอนและชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแนวคิด
ตลอดจนกระตุนใหมีการสั่งการแกไข
- Inform (แจง) – ตรวจพบอะไร - สรางความตื่นตัว (Awareness) ระบุขอบกพรอง จุดออน หรือโอกาสที่จะปรับปรุงใหดีขึ้น
- Persuade - ใหเห็นความสําคัญ - สรางใหเกิดความยอมรับและสนับสนุน - มีหลักฐานที่เชื่อถือไดสนับสนุนขอสรุป
- Get result ถาใหผูบริหารสั่งการใหมีการปรับปรุงแกไข - กระตุนใหมีการดําเนินการ - เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขที่สรางสรรค
- ปญหาในการเขียนรายงาน เชน การแกไขโดยหัวหนา มีความกดดัน ใชเวลามากเกินไป ขาดทักษะ ความเห็นขัดกัน ลูกคาไม
สนใจรายงาน
- วิธีแกคือ จัดทําคูมือการเขียนรายงานใหมีบรรณาธิการตรวจไวยากร, ฝกอบรม IA เกี่ยวกับเทคนิค, ใชกระดาษทําการที่มีแบบ
ฟอรมของ Audit Finding
- ประเภทของรายงานการตรวจสอบ
1. Interim Report (รายงานระหวางกาล) เปนวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได ใชเมื่อตองแกไขงานที่เรงดวน มีการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบหรือมีการยืดอายุโครงการตรวจสอบ
2. Summary Report (รายงานสรุป) บทคัดยอจัดทําเพื่อผูบริหารระดับสูง
3. Final Audit Report จัดทําทุกครั้งหลังจากทําการตรวจสอบแลว แมวาจะมี Interim Report แลว และลงนามโดย CAE หรือ
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ
- ลักษณะที่ดีของรายงานตาม STD : (Objective , Clear , Concise , Creative , Timely)
Objective( ถูกตอง เที่ยงธรรม) : เปนขอเท็จจริง ไมเบี่ยงเบน ไมบิดเบือน ปราศจากอคติ หากมีขอผิดพลาดที่มีนัยสําคัญตองมีการ
แกไขและจัดสงให ผูรับรายงานทุกราย
Clear( ชัดเจน) :ใชภาษาที่เขาใจงาย มีเหตุมีผล (Logical) หลีกเลี่ยงศัพททางเทคนิค (ถามีควรมีความหมายอธิบาย) และมีขอมูล
สนับสนุน
ที่เพียงพอ
Constructive (สรางสรรค) : ไมระบุชื่อบุคคลหรือเนนขอผิดพลาด, ชวย Auditee และองคกรใหดีขึ้น นําไปสูการปรับปรุง
Concise (กระชับ ) : ตรงประเด็น ใชคําใหนอยที่สุด หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไมจําเปน
Timely(ทันเวลา) : เสร็จแลวสงพิมพ โดยไมใชเวลามากจนเกินไป เพื่อชวยใหมีการแกไขอยางทันถวงที
- Draft Report (รายงานฉบับราง) ที่จะนําไปคุยกับผูรับตรวจควรเขียน 1 ประเด็น ตอ 1 หนา(แผน) เพื่องายในการแจกจายตอใหกับ
ผูที่เกี่ยวของ และสะดวกในการแกไข หรือตัดทิ้ง
– IA สามารถใช Audit Finding ประชุมสรุปผลแทนการทํารางรายงาน แลวจัดสงใหผูรับการตรวจก็ได
–
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- เนื้อหาสาระสําคัญของรายงานการตรวจสอบ
วัตถุประสงคการตรวจ → ตรวจทําไม เพื่ออะไร → ใชขอมูลจากตอนที่ทํา Audit Program หรือ Audit Plan ได
ขอบเขตของการตรวจ → ตรวจอะไร ใชชวงเวลาใด กิจกรรมที่ยกเวน วิธีการตรวจ ประเภทการตรวจ →จาก Audit Program
ผลการตรวจ ซึ่งประกอบไปดวย :
เรื่องที่ตรวจสอบ → เรียงความรวมในสวนของประเด็นที่พบ, สาเหตุ, กฎเกณฑ และความเสี่ยง หรือผลกระทบ
ขอเสนอแนะ → มุงแกไขสาเหตุ จากเรื่องที่ตรวจพบ
แนวทางและแผนการแกไข → ผลจากการประชุมสรุปผลกับผูรับการตรวจวาไดแผนการดําเนินการแกไขปรับปรุง
อยางไร เจาของระบบควบคุมหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
ขอสรุป /ความเห็น → ผลการประเมินสิ่งที่ตรวจพบวาเปนไปตามวัตถุประสงคการตรวจหรือไม
(นอกจากนั้นอาจมีขอมูลพื้นฐาน, ความเห็นของผูรับการตรวจเกี่ยวกับผลการตรวจ, การชมเชยการปฏิบัติที่ดีของผูรับการตรวจ)
- ถาจะ Rating ระบบควบคุมวา ดี พอใช ไมดี – ควรมีการจัดทําหลักเกณฑที่ชัดเจน และตองเปนการตรวจแบบที่ไมมีขอจํากัดใด ๆ
- หลักฐานของประเด็นที่ตรวจพบเทานั้นก็พอ
- การประชุมสรุปผล - ประชุมปด (Exit Conference) เพื่อเปนการยืนยันความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ และเปนการให
โอกาสผูรับการตรวจ ชี้แจงจุดยืน หลักการ เหตุผล รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจ และเปนการกําหนดแนวทางแกไข
แผนการดําเนินการรวมทั้งวันที่คาดวาจะแกไขแลวเสร็จ / IA ตองเตรียมขอมูลหรือหลักฐานไวตอบโตประเด็นที่คาดวาจะเกิด
ความขัดแยง แตอยารุกไลจนเขาจนมุม
- ผลจาก Exit Conference ที่เปนไปได คือ 1.ตัดประเด็นทิ้งไป เนื่องจาก IA สรุปผิด 2.สิ่งที่ตรวจพบถูกตอง แตไมเห็นดวยกับขอ
เสนอแนะ และมีแนวทางแกไขอื่นที่ยอมรับได 3. พบวาประเด็นถูกแตเปนเรื่องเล็กไมควรรายงาน 4. ไมแกไขยอมรับความเสี่ยง 5.
เห็นดวยและจะดําเนินการแกไขพรอมกําหนดวันแลวเสร็จ 6. เห็นดวยและไดแกไขแลวระหวางการตรวจสอบ
- การติดตามผล (Follow-up) เพื่อแนใจวามีการแกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ หรือยอมรับความเสี่ยงโดยผูบริหารในระดับที่
เหมาะสม (ติดตามความเสี่ยงที่ยอมรับวาเกิดผลกระทบหรือไม)
- วิธีการติดตามผล ใหผูรับการตรวจรายงานเขามาสัมภาษณ หรือทดสอบรายการ
- การออกรายงานการติดตามผลใช Content (เนื้อหาหรือขอมูล)แบบเดียวกับ Audit Report โดยเพิ่มผลของการติดตามและความ
เห็นของผูตรวจสอบ
- ถายังไมแกไข ก็ออกรายงานใหกับผูที่เกี่ยวขอและผูบริหารอีก
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พฤติกรรมองคกร : อ.ยุพดี " Organizational Behavior"
ปจจัยที่มีที่มีผลตอพฤติกรรมองคกร คือ
1. บุคคล / กลุมคน 2. โครงสรางงาน / งาน 3.เทคโนโลยี 4. สภาพแวดลอม
หนาที่ของผูบริหาร : วางแผน → จัดองคกรและบุคลากร → นําพาองคกร → ควบคุมองคกร
Management Skill ระดับตางๆ คือ
1. Technical Skill : ปฏิบัติงาน / ชํานาญเฉพาะทาง
2. Human Skill : เขาใจ / การจูงใจ
3. Conceptual Skill : วิสัยทัศน / วิเคราะห
ระดับองคกร
การเพิ่มผลผลิต
ตัวแปรอิสระ กลุมบุคคล
มีผลกับตัวแปรตาม
การขาดงาน
บุคคล
การลาออก
ความพึงพอใจในงาน
กระบวนการการเรียนรูทางสังคม : สนใจ → จดจํา → แสดงออก → เสริมแรง
การจูงใจ : - การจูงใจ (Motivation)
- ความตองการ (Need)
- แรงขับ (Drive)

ปฐมภูมิ (Primary Driver)
ทุติยภูมิ (Secondary Driver)

แรงกดดันทางกาย
แรงกดดันทางใจ

ทฤษฏีของ Maslow:
1. คนมีความตองการไมสิ้นสุด
2. ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองทําใหเกิดพฤติกรรม
แตเมื่อไดรับการ ตอบสนอง แลวก็จะไมจูงใจอีกตอไป
3. ความตองการของคนเปนไปตามลําดับ : ทางกาย (ปจจัย 4)
ความปลอดภัย (มีงาน มีทรัพยสิน), สังคม (เขากลุม),
การยอมรับนับถือ(เปนที่ยกยอง), เปนตัวของตัวเอง (ประสบความสําเร็จ)
Douglas' theory X : พนักงานขี้เกียจทํางาน จําเปนตองมีการบังคับควบคุมและลงโทษ หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
งานเปนความสําคัญเพียงนอยนิด
theory Y
: พนักงานมองวางานเปนการพักผอน, รูจักควบคุมตัวเองใหบรรลุ, เรียนรูที่จะยอมรับ และแสวงหา
ความรับผิดชอบ, ตองการโตขึ้น
BATNA
: ผลขั้นต่ําที่ยอมรับไดหากการเจรจาตอรองไดบรรลุผลเต็มที่
กระบวนการเจราจาตอรองที่เพิ่มคุณคา : 1. ระบุวัตถุประสงคใหชัด 2. ระบุทางเลือกตางๆ 3. ออกแบบทางเลือก
4. ประเมินทางเลือก
5. ทําขอตกลงใหสมบูรณ
แนวคิดการจัดการองคกรของ Henry Fayal 5 ประการ 1. กําหนดวัตถุประสงค 2. คํานึงถึงความชํานาญเฉพาะอยาง
3.จัดใหมีการประสานงาน 4. กําหนดอํานาจหนาที่ 5. กําหนดความรับผิดชอบ
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ระดับของการบริหาร
ลักษณะของงาน
ขนาดของการควบคุม (Span of control) : ขึ้นอยูกับ ความสามารถของผูบริหาร
ผูใตบังคับบัญชา
ระบบการติดตอสื่อสาร
การมอบอํานาจ (Delegation) : เปนการแบงงานใหผูบริหารระดับตางๆ พรอมกับกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่คู
กันไป ชวยใหแบงเบาภาระ กระตุนผูบริหารใหพัฒนาตนเอง เกิดบรรยากาศของการ
แขงขัน มีความอิสระมากขึ้นในการทํางาน
ลักษณะการมอบอํานาจที่ดี : เปนการมอบใหแกตําแหนงมิใชบุคคล สมัครใจทั้ง 2 ฝาย ควรมอบอํานาจหนาที่ที่มี
ความสําคัญพอสมควร อํานาจและความรับผิดชอบสอดคลองกัน จัดระบบการรายงานอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อเกิดความเขาใจอันดีผูบริหารตองมีศิลปะ
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การบริหารจัดการเชิงกลยุทธิ์ อ.เจษฏา ช.เจริญยิ่ง
เจาของสโลแกน “ไมมีของดีราคาถูก ของแพงไมจําเปนตองดี ของฟรีไมมีในโลก”
- การจัดการเชิงกลยุทธ → มุงผลลัพธ แลวพัฒนาแนวทางในการไปสูจุดหมาย สิ่งที่สําคัญคือ การวิจัยและพัฒนา
- Vision วิสัยทัศน → สิ่งที่องคกรควรจะเปนในอนาคตขางหนา โดยพิจารณาวาเราอยูในธุรกิจอะไร
- Mission พันธกิจ , ภารกิจ → What Business We are in → Product <ทําอะไร> + Market <ขายใคร>
- คุณคาของการตรวจสอบ หรือผูตรวจสอบ คือ ชวยลดความเสี่ยงและสงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
- Partner <หุนสวน> → รวมรับผลกําไรขาดทุน, Alliance<พันธมิตร>รวมมือกันเพื่อสงเสริมกันในองคกรตามที่ตกลงกัน
- การวางแผนระยะยาว : Strategic กําหนดยุทธศาสตรใหเหมาะกับสิ่งแวดลอม→ Planning กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วัดผลไดชัดเจน+นโยบายและงบประมาณ → Implement การลงมือปฏิบัติตามแผน ตองมีการจัดโครงสรางที่เหมาะสม กําหนด
โครงการงบประมาณและขั้นตอนปฏิบัติ → Control การควบคุมและติดตามผล
- การจัดการเชิงกลยุทธ ขึ้นอยูกับการคาดการผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และตองคิดถึง Synergy <ประสานกําลัง, ทํางานรวมกัน>
- วงจรพื้นฐานของ Strategic Management Process
วิเคราะห Environment

กําหนด Strategic

Strategic Implement

Evaluation Control

ทํา SWOT
- จากภายนอก Opportunities and Threats
Societal,Industry analysis
- จากภายใน Strengths & Weakness
Structure :Chain of Command
Culture : Belies , Value , Expectations
Resources : Assets , Skill , Competencies knowledge
- องคประกอบของ Strategic Management
Vision, Mission,Objective→Strategic→Policies→Programs→Budgets→Procedures→Performance
(ในทุกขั้นตอน Feedback / Learning)

Mission : หมายถึง การ define ใหชัดวา เราอยูในธุรกิจอะไร การ define ทีด่ ีจะได 1.เราทํา Product อะไร 2.เราขายให Market
ไหน เมื่อชัดเจนแลวจะนําไปสูการกําหนด Competitors (คูแขง) และ Competitive Strategic (กลยุทธเกี่ยวกับการ
แขงขัน)
Vision : กิจการควรมุงหมายไปในทิศทางใด (ระยะยาว -3-5-10 ป) ซึ่งนั่นก็หมายถึง ทิศทางของ Product และ Market องคกรจึงจะ
อยูรอด (Survive) และเติบโตอยางยั่งยืน (Growth)
SWOT → Opportunities &Threat มักจะมาจากภายนอก เชน ปจจัยที่ทําใหกําไรเพิ่ม ตนทุนลด
→ Strength & Weakness เปนปจจัยภายในที่เหนือหรือดอยกวาคูแขง เชน Management skill, Product, Process,
Resource, Financial
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-Value Chain (กระบวนการโดยละเอียด input→output)
วัตถุดิบ→โรงงาน→กระบวนการผลิต→แพ็คเก็จและการขนสง→ผูจัด,ตัวแทนจําหนาย→ผูคาปลีก
-เทรนปจจุบัน→สิ่งแวดลอม, สุขภาพ, ตลาดผูสูงอายุ,Mess Market ,สถานที่สําหรับ Life Style, ครอบครัวที่ลดลง,การเพิ่มขึ้นของ
ตลาดแรงงาน
- Internal Social Environment

-

ดานเศรษฐกิจ
ตนทุนการพัฒนา
รายไดตอบุคคล
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
GDP Trends
เกี่ยวกับดานภาษี
จํานวนคนวางงาน
อัตราแลกเปลี่ยน
ระดับคาจางแรงงาน
การแขงขัน
สหภาพองคกรการคาทองถิ่น
องคกรการคาโลก
ความสามารถของ Outsource

-

ดานเทคโนโลยี
การวางระเบียบขอบังคับดาน เทคโนโลยี
ความสะดวกดานพลังงาน ตนทุนพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เครือขายการขนสง
ฝมือแรงงาน
การปกปองเครื่องหมายการคา อินเตอรเน็ต
เครือขายโทรคมนาคมพื้นฐาน -

ดานการเมือง - กฎหมาย
ฟอรมของรัฐบาล
ความเชื่อดานการเมือง
กฎหมายภาษี
ความมั่นคงของรัฐบาล
ทัศนคติเกี่ยวกับบริษัทขามชาติ
ระเบียบการเปนเจาของ
ทรัพยสินของคนตางชาติ
แรงกดดันจากฝายที่ตอตาน
กฎระเบียบทางการคา
การสนับสนุนดานภาษี
นโยบายเกี่ยวกับตางประเทศ
การกอการราย

ดานขนบธรรมเนียม
- ลูกคา บรรทัดฐานและ
คุณคาสังคม
- ภาษา
- การศึกษาของประชากร
- ความคาดหวัง
- สถานะทางสังคม
- สัญลักษณตางๆ
- ชีวิตประจําวัน
- ศาสนา
- ทัศนคติเกี่ยวกับตางชาติ
- สิทธิมนุษยชน
- สิ่งแวดลอม

Strategies : กลยุทธหรือยุทธศาสตร หมายถึง การมุงเนน การผลักดัน และการใหความสําคัญตอปจจัยที่จะนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงค ภารกิจ ตลอดจนวิสัยทัศนที่วางไว เชน การมุงเนน Market Share มากกวาการคํานึงถึง Profit, การ
ใหความสําคัญตอการพัฒนา Product และ Market Share
ยุทธศาสตรมาจากการทํา SWOT หรือจาก Vision, Mission, Objective จากนั้น ผานการเห็นชอบจาก BOD หรือ CEO
เพื่อใหเปนยุทธศาสตรองคกร Hierarchy of Strategy
1. ระดับ Corporate มุงเนน (โต อาจหมายถึงการตอบสนองตอ ชื่อเสียง, กําไร, สาขา, สินทรัพย ฯลฯ)
* Growth → Forward Intregrations ขยายไปขางหนา (อาจจะในทางกวาง หรือทางลึก, การรวมกลุม)
ฐานลูกคา, ตลาดตางประเทศ, Backward ยอนกลับไปเปนเจาของธุรกิจที่เกี่ยวของ
* Stability → มีเสถียรภาพ มั่นคง มุงไปที่ผลกําไรหรือ Market Share
* Retrenchment → ประหยัด และลดคาใชจาย
2. ระดับ Business or Competitive เชน การสรางความแตกตาง, เปนผูนําดานราคา
3. ระดับ Function ประกอบดวย HR, Financial, Marketing, Operation, Research & Development เปนการลงทุน
(Investment), Accounting Evaluate & Control อาจใช (Benchmarking มี 4 แบบ 1. ภายในองคกร 2. คูแขง 3.กลุมอุตสาหกรรม
เดียวกัน 4.ธุรกิจอื่นที่ไมเกี่ยวของ), Comparison, Corrector Improvement
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Strategic Management (ธุรกิจอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน) เปรียบเสมือน นักกีฬายิงปนเปายืน ที่ตองปรับทายิงและติดกลองปนให
สอดคลองกับเปาที่เคลื่อนที่ไป
เราอยูตรงไหน (Environment, Competing, Internal Analysis)
การประเมินผลและการควบคุม
เราตองการไปไหน (Vision, Mission, Objective)
KPI, Benchmarking
เราจะไปไดอยางไร (Corporate, Business, Functional Stategy)
การนําแผนสูการปฏิบัติ (Is’ s Model Balance Scorecard)

กระบวนการทางธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ อ.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง
สภาพแวดลอมอุตสาหกรรม
1. Fragmented Industries = อุตสาหกรรมยอยๆ
เปนธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลางจํานวนมาก, ไมมีผูนําตลาด, สินคาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ,เทคโนโลยีไมยุง
ยาก, มีการแขงขันอยางสมบูรณ, เขามางายแตออกยาก, ไมจําเปนตองอาศัยประสบการณมากมาย,ผูซื้อ (ลูกคา) มีอํานาจตอรองสูง,
กฎระเบียบ หรือกฎหมายไมครอบคลุมมากนัก, การตุนสินคาไวมากชวยลดตนทุน,รวมไปถึงกลุมลูกคาที่ชอบการสั่งทํา, ใชกลยุทธ
ดานราคาเปนหลักเลือกที่จะขยายกิจการโดย Backward Integration,แขงการบริการหลังการขาย
2. Emerging Industries - อุตสาหกรรมที่เกิดใหม
เริ่มตนอาจมีขนาดเล็ก ซึ่งเปนผลจากนวัตกรรม, ใชเทคโนโลยีไมแนนอน, กลยุทธยังไมแนนอน,ตนทุนในการเริ่ม
ธุรกิจสูง ตองพยายามโนมนาวใหลูกคาหันมาใชสินคาของบริษัททดแทนสินคาของคูแขง,ตนทุนตอหนวยสูง, คํานึงถึงภาพลักษณ
ความนาเชื่อถือ ควรรวมมือกับผูจําหนายวัตถุดิบเพื่อสรางความแข็งแกรง,การบุกเบิกตลาดจะชวยสรางชื่อเสียง, มีการเรียนรู, ลูกคา
จงรักภักดีสูง
3. Decline Industries - อุตสาหกรรมที่กําลังถดถอย
ไมใชจุดที่ต่ําที่สุดของวงจรธุรกิจ หากกิจการไมสามารถรักษายอดขายไวไดอาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
โดยรวม เชน เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป มีความตองการสินคาลดลง และไมสามารถปรั บกลยุ ทธ สู กั บคู แข,งได
ยอดขายตก การแข งขั นสู,งกํ าไรลดลง, มี นวั ตกรรมใหม ที่ มี คุ ณภาพและราคาของสิ นค าทดแทน
, มักมีการทําสงครามดานราคา, จะตองลงทุน
เพิ่มเพื่อสรางฐานการเปนผูนําในตลาด, เลือกทําตลาดเฉพาะ (Niche), ตองเก็บเกี่ยวรายไดและตักตวงผลประโยชนใหมากที่สุด,
รวมหรือเลิกกิจการ
Strategic Decision
1. Integration Strategies
Vertical Integration <มีทําแบบ upstream (Backward) และ Downstream (Forward)> เปนการรวมกิจการ เพื่อลด
ตนทุนความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งตองมีการพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและกลยุทธ รวมถึงความสามารถในการจัดการ
องคกรที่มีการขยายตัวแลวดวย หากตองการทําเพียงบางสวนใชการหาพันธมิตรเปนทางเลือก
2. Capacity expansion ชิงทํากอนฉกฉวยโอกาส แตถาประมาณความตองการผิดจะขยายธุรกิจเกินตัวจน
เกิดความเสียหาย
3. Entry into New business การพัฒนาเติมเต็มธุรกิจจากภายใน ตองมีจุดแข็ง/การดําเนินการภายในตอง
รับมือกับจุดออนและโครงสราง

31

11 หลักคิด Core Value
1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
7. การเรียนรูขององคกรและแตละบุคคล
2. ความรับผิดชอบตอสังคม
8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
3. การใหความสําคัญกับพนักงานและคูคา
9. การจัดการโดยใชขอมูลจริง
4. ความเปนเลิศที่มุงเนนที่ลูกคา
10. การมุงเนนที่ผลลัพธและสรางคุณคา
5. การมุงอนาคต
11. มุมมองเชิงระบบ
6. ความคลองตัว
KPIS : ตัวชี้วัดหลักของผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญที่บงบอกกับขอมูลที่แสดงสถานะที่เปนจริงขององคกร
ในปจจุบันเพื่อประโยชนในการกํากับตรวจสอบการดําเนินการตามแผนที่กําหนด (มี 2 ประเภท)
* Lech Indicators ตัวชี้วัดถึงเงื่อนไขหรือปจจัยที่เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
(Performance Drivers)
* Lag-Indicator ตัวชี้วัดผลการทํางานที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม และเปนผลลัพธของการปฏิบัติการ
ขององคกร (Outcome Measure)
Benchmarking แนวคิด 1.เราอยูตรงไหน 2.ใครเกงที่สุด 3.เขาทําไดอยางไร 4.เราจะทําใหดีกวาเขาไดอยางไร
ตัวชี้วัด KPIs (Benchmark) แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การนํา Best Practices มาประยุกตใช
ความหมาย Benchmarking - กระบวนการเสาะหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และนํามาประยุกตใช
เพื่อใหเราแขงขันไดตลอดเวลา
Best Practice - วิธีปฏิบัตทิ ี่เหนือชั้น หรือเปนเลิศที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
Benchmark - จุดเปรียบเทียบ, เกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ, ผลการดําเนินงานของผูที่ทําไดดีที่สุด
ลําดับขั้นของการทํา Benchmarking : 1. Self Assessment 2. Benchmark 3. Best Practices 4. Action Plan
การใหน้ําหนักความสําคัญของการทํา Benchmarking : การเทียบวัด (20%) → การประยุกตใชแนวปฏิบัติที่ดี (80%)
การปรับปรุงที่เกิดจากการทํา Benchmarking อยางถูกตอง จะไดผลงานอยางกาวกระโดด ลนระยะเวลา
รูปแบบของ Benchmarking
1. แบงตามสิ่งที่เราเอาไป Bench → 1) เรื่องกลยุทธ (Strategic) 2) เรื่องกระบวนการ (Process) 3) เรื่องผลการดําเนินงาน
(Performance/result) 4) เรื่องสินคาและบริการ (Product & Service)
2. แบงตามผูที่เราไป Bench → 1) องคกรเดียวกัน (Internal) 2) ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry)
3) กับคูแขงขัน (Competitive) 4) กับตางอุตสาหกรรม (Generic)
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ขั้นตอนการทํา Benchmarking
* การวางแผน 1. กําหนดเรือ่ งที่จะทํา Benchmarking
2. กําหนดผูที่ตองการเปรียบเทียบดวย
3. กําหนดวิธีการเก็บขอมูล และเก็บขอมูล
* การวิเคราะห

4. วิเคราะหความแตกตาง (Gap) ในปจจุบัน
5. ประมาณแนวโนมความแตกตางในอนาคต
6. สงผลการวิเคราะหใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ

* การบูรณาการ 7. ติดตั้งเปาหมาย (Functional Goals)
8. จัดทําแผนปฏิบัติการ
* การปฏิบัติ

9. นําไปปฏิบัติจริงและติดตามผล
10. ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ขอบขายการกํากับ
Governance

การจัดสรร
ทรัพยากร

การจัดโครงสราง
องคกรและ
กระบวนการ

การควบคุมภายใน

การประเมิน
และวัดผล
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การบริหารงานตรวจสอบภายใน (อ.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง)

หัวหนางานตรวจสอบ (CAE) ควรจัดใหการตรวจสอบสามารถเพิ่มคุณคาใหองคกร
คุณคาเกิดขึ้นดวยการเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จตามวัตถุประสงคใหกับองคกรดวยการ
1. ระบุการดําเนินการที่มีความเสี่ยงและที่ตองมีการปรับปรุง
2. ลดความเสี่ยงหรือจุดออนใหกับองคกร
PA 2000-1 : การบริหารงานตรวจสอบ กลาววา “CAE รับผิดชอบในการบริหารเพื่อใหมั่นใจวา”
* สามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค ขอบเขตและความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตร (ผานความเห็นชอบของ BOD
และไดรับอนุมัติจากผูบริหาร)
* ทรัพยากรของหนวยงานตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
* การปฏิบัติงานตรวจสอบไดปฏิบัติอยางมืออาชีพ และสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
CAE ตองกําหนด 1. แผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง
2. นําเสนอแผนและทรัพยากรที่ตองใชเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารและคณะกรรมการ
3. กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
4. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
5. รายงานผลตอผูบริหารและ BOD เปนครั้งคราว
CAE ตองจัดใหมีการประกันคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบอยางตอเนื่อง
Assurance Service ประกอบดวยการประเมินหลักฐานอยางเที่ยงธรรม เพื่อใหความเห็นหรือขอสรุปอยางอิสระ
ภารกิจการใหความเชื่อมั่นจะมีผูเกี่ยวของ 3 ฝาย
1. เจาของงาน (บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการ ระบบงาน)
2) IA (ผูที่ทําการประเมิน)
3. ผูใช (ผูใชผลของการประเมิน)
Consultant Service การใหคําแนะนําจะใหบริการเมื่อไดรับการรองขอจากผูรับบริการเปนการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขต
การใหบริการคําปรึกษาขึ้นอยูกับขอตกลงกับผูรับบริการ ภารกิจนี้มีผูเกี่ยวของ 2 ฝาย คือ IA* และ ผูรับบริการ
*IA ควรใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะบริหาร
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Governance Roles
Shareholders
External Audit

Board of Directors

Internal Audit

Management & Organization
CAE ตองกําหนด Charter ใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
Organization Position → 1. อยูในระดับที่สูงพอที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผลได
2. สามารถประเมินประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลได อยางมี
ประสิทธิภาพ
การกอตั้งหนวยงาน IA: Charter → Mission → Vision → Auditing Plan → Maintaining
1130A1 หลีกเลี่ยงการตรวจสอบงานที่ตนเคยรับผิดชอบ เพราะอาจขาดความเที่ยงธรรม
1130A2 การตรวจสอบงานที่ CAE เคยรับผิดชอบ ตองถูกตรวจทานงานโดยผูบริหารคนอื่นที่ไมใช บุคคลในฝายตรวจสอบ และมี
ความรูดาน IA
1130C1 IA ใหบริการที่ปรึกษางานที่ตนเคยปฏิบัติและรับผิดชอบได
1130C2 ถา IA ขาดอิสระและเที่ยงธรรมอยางมีนัยสําคัญในการใหบริการ ตองเปดเผยและควรแจงใหผูบริหารไดรับทราบกอน
Due Professional Care : ปฏิบัติงานดวยความเปนมืออาชีพ
→ ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
- Due of Care
→ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
- Due of Loyalty
- Due of Obedience → ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขอกําหนด จริยธรรม ตรงไปตรงมา
- Due of Disclosure → ปฏิบัติหนาที่ภายใตการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
การวางแผน (Planning) → ภารกิจของ CAE คือ ทําแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนบุคลากร
แผนงาน (Annual Audit Plan) → Focus ที่การจัดการความเสี่ยงมีดีพอที่จะจัดการความเสี่ยงของแตละโครงการใหอยูในระดับที่
องคกรยอมรับได
กระบวนการการวางแผนมีสวนสัมพันธกับ
1. Goals → ตองกําหนดใหสามารถระบุผลลัพธได ทั้งคุณภาพและเวลา
2. ตารางการปฏิบัติงาน (Engagement Work Schedules)
3. แผนบุคลากร และ งบประมาณ (Staffing Plan and Financial Budgets)
4. รายงานการปฏิบัติงาน (Activity Report)
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Staffing Plan / Human Resources :
1.จํานวน
2.ความรู ความสามารถ ทักษะ
3.วิธีการคัดเลือก และการพัฒนา : - กําหนด JD พนักงานทุกระดับ , คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือก , การอบรม พัฒนา วิธ
การ และสงเสริมใหเรียนรู , ประเมินผลงานอยางนอยปละครั้ง , ใหตําแหนงและปรับปรุงผลงาน
ระบบบริหารงาน : ผูตรวจสอบภายใน คือ ผูบริหารคนหนึ่งในการวางแผน , จัดการองคกร แบงหนวยงาน , กําหนดเปาหมาย
ประสานงาน , ควบคุมติดตาม
การใชบริการจากภายนอก เนื่องจาก องคกรมีขนาดเล็ก อาจใช Outsource เต็มรูปแบบ เฉพาะเรื่องที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ซึ่งพิจารณาการใช Outsource จาก ตนทุน ความรู ความชํานาญ การรักษาความลับ ความคุนเคยในธุรกิจ ความยืดหยุนในการเปลี่ยน
ผูบริหาร
การปฏิบัติงานรวมกับ CPA : ประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ (ลดความซ้ําซอน) , ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล (วิธีการ,กระดาษ
ทําการ เพื่อความมั่นใจในผลงาน) , ติดตามผลการปรับปรุง , ทําความเขาใจเทคนิควิธีการรวมกัน (ศัพท, เครื่องมือ, ตัวชีว้ ัดตางๆ)
แนวปฏิบัติในการรายงาน Audit Committee หรือ CEO (Chief Executive Officer)
ควรรายงานผลการตรวจสอบเปนครั้งคราวและกําหนดเวลาที่เหมาะสม
การรายงานตองแสดงขอสังเกต ความเห็นและขอเสนอแนะที่สําคัญ
ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน แผนบุคลากร และงบประมาณ วาสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด
ตองแสดงสาเหตุและเหตุผลของความสําเร็จที่เกิดขึ้น พรอมแนวทางปรับปรุงพัฒนาหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวย
การรายงานผลการปฏิบัติงานตองมีการรายงานความคืบหนาเปนประจํา ในการประชุมรวมกันทุกครั้ง ควรมี Routine Report ใน
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ และควรมีประเด็น
สถานะ การบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ
ผลการสอบทานหรือตรวจสอบของผูตรวจสอบภายนอก
Key Financial Activity Report
Legal and Compliance Monitoring Report
Quality Assurance (QA) เปนกระบวนการที่ทําเพื่อใหมั่นใจวา การตรวจสอบภายในไดดําเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพในทุกขั้น
ตอน และมีการพิสูจนไดตามสมควร
QA มีวัตถุประสงค
ประเมินประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในที่ใหบริการตอคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูใชบริการงานตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน และใหขอคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ลักษณะการทํา QA 2 ลักษณะคือ
1. ประเมินจากภายในองคกรโดยผูเชี่ยวชาญภายในองคกร
2 . ประเมินจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและอิสระควรทําทุก 5 ป
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CAE รับผิดชอบ QA เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเพื่อ
มีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานและเปนไปตามกฎบัตร
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ทําใหไดรับการยอมรับวา IA สามารถสรางคุณคาเพิ่มใหองคกรและการปฏิบัติงานขององคกร
การทํางานรวมกับ AC
1. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดวาระการประชุมจัดหาขอมูล สรุปผลและบันทึกประชุม พรอมแจงมติใหกับผู
เกี่ยวของ ชวย AC ตรวจสอบ เพื่อมั่นใจวาปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร และความรับผิดชอบอยางเหมาะสม ชวยสรางความ
มั่นใจวาบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของฝายตรวจสอบมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสงเสริม AC บรรลุ
เปาหมาย สงเสริมใหการสื่อสารระหวางองคกรกับ AC มีประสิทธิผล ชัดเจน เขาใจตรงกัน
2. บริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) อ.ศิวะรักษ
ความหมาย (องคประกอบ) เจตนา , ลอลวง หรือปกปด , ทําใหไดมาซึ่งผลประโยชน ,ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย ,เกิด
ความเสียหาย ,สถิติในไทยของการเกิดทุจริต 1 การใชทรัพยสินขององคกรอยางไมเหมาะสม 2 ใชเวลาไปทําธุรกิจสวนตัว 3 ลาปวย
โดยไมจําเปน
ประเภทตางๆของการ Corruption
1. การขัดแยงทางผลประโยชน เชน การจัดซื้อจัดจาง , การขายบริการหรือผลิตภัณฑ
2. การติดสินบน เชน Kick back จาก Invoice, ฮั้วประมูล
3. ยักยอกทรัพยสิน
เงินสด
- เงินสดที่บันทึกอยูในบัญชีขององคกร (Larceny : การลักขโมย) เชน เงินสดในมือ เงินสดที่ตองนําเขาธนาคาร
- ยักยอกเงินสดที่ยังไมบันทึกบัญชีขององคกร (Skimming) เชน ไมบันทึกรายการ , ตัดหนี้สูญ , Lapping ,เอาซึ่งหนา
- จากการเบิกจายเงินสด (Fraudulent Disbursement) เชน รับงานที่ไมเสร็จ , จายเงินใหพนักงานที่ไมมีตัวตน , บิดเบือน
ประเภทคาใชจาย , การปลอมแปลงเอกสาร , การเบิกหลายครั้ง ,ปลอมลายเซ็น , แกชื่อผูรับเงิน , เซ็นโดยไมมีอํานาจ ,
Refund
ไมใชเงินสด
- การนําสินทรัพยไปใชผิดวัตถุประสงค (Misuse)
- ยักยอกสินทรัพยที่อยูในบัญชีขององคกร (Larceny) เชน จากการขอหรือโยกทรัพยสิน , ขายหรือสงมอบ ,ซื้อหรือรับ
ของ
4. การตบแตงรายงาน
รายงานทางการเงิน : การ Overstate หรือ Understate สินทรัพย / รายรับ เชนบันทึกบัญชีตางงวด , บันทึกรายรับปลอม ,
ปกปดหนี้สิน / รายจาย , ไมเปดเผยในหมายเหตุ , ประเมินสินทรัพยไมถูกตอง
ไมใชรายงานทางการเงิน เชน ตบแตงขอมูลคุณสมบัติพนักงาน , ตบแตงเอกสารภายใน ,ตบแตงเอกสารภายนอก
สาเหตุของการทุจริต Motive Pressure (แรงจูงใจ) , Means (จําเปน) , Opportunity (โอกาส) , Integrity (ความซื่อสัตย)
Fraud Triangle
ทุกองคประกอบจะสูงเทาใด หากบุคคลมี Integrity สูง > ผลจะออกมา No Fraud หรือ
Temptation

Opportunity

Pressure
Integrity

สถิติในป 2008 ในการตรวจสอบทุจริต
อันดับ 1) มาจากมีผูมาแจง 40.20 %
2) ตรวจพบโดยบังเอิญ 20 %
3)โดยผูตรวจสอบ 10.40 %
4) ระบบควบคุมปองกัน 23.3 % 5) ผูตรวจสอบภายนอก 9.10 % 6) อื่นๆ 3.20%
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สิ่งบอกเหตุการณทุจริตดานการควบคุมภายในองคกร เชน ไมจํากัดการเขาถึงสินทรัพย, ไมมีผูรับผิดชอบบันทึกรายการ ,
ไมเปรียบเทียบสินทรัพยกับของจริง, ไมปฏิบัติตามอํานาจดําเนินการของบุคลากร , บุคลากรขาดคุณสมบัติ ,รวมกันทุจริต สินทรัพย
ที่มีมูลคาสูงจับตองงาย ,ไมแยกอํานาจหนาที่ , ไมมีการคัดเลือก Vendor
สิ่งบอกเหตุการณทุจริตรายบุคคล เชน กลาวรายผูอื่น, ไมมีเหตุผล, เลนการพนัน, ดื่มสุรามาก , ซื้อของผานบริษัทฯ , ใช
เงินฟุมเฟอย , หงุดหงิดเมื่อถูกถาม , ไมยอมใหดูเอกสาร , ไมยอมลาพักรอน , สนิทสนมกับคูคา , ถือเงินสดจํานวนมาก , ลาปวยนาน
, ขี้โออวดรวย , แกไขเอกสาร , ยืมเงิน, กูเงิน, ขอ Hold เช็ค , แลกเช็คกับเงินสด ,มีคนตามทวงหนี้ , Plugging Figures
วิธีการปองกันที่ไดผล
1. Surprise Audit
2. Rotation
3. Fraud Hotline
สิ่งบอกเหตุอื่น ๆ เชน ขวัญและกําลังใจพนักงานตกต่ํา, มักพบเอกสารบกพรอง, กระทบยอดลาชา ,ลูกคามีการรองเรียน,รายไดมัก
ตกต่ํา, ปรับปรุงตัวเลขบอย, สินคาขายโดยไมสอบสวน, ใชสําเนาเปนเอกสารจายเงิน,ใชคูคารายเดียว,Turnover สูง
* ความรับผิดชอบของ IA (1210), 1220, 2060) 2120, 2210)
1210. A1 - เกี่ยวกับการขอความชวยเหลือจากผูมีความชํานาญจากภายนอก → ผูสอบการทุจริต (CFE) อาจชวยเหลือและใหคํา
แนะนําในเรื่องการสอบสวนทุจริต หรือความปลอดภัยขององคกรในดานตาง ๆ
1210. A2 IA ตองมีความรูเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต และลักษณะที่องคกรจัดการกับความเสี่ยงดังกลาว
PA 1210-1 IA ควรมีความรูในการบงชี้สิ่งบอกเหตุการณทุจริต
1220.A1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความสุขุมรอบคอบ (Due Professional Care) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดที่จะเกิดขอ
บกพรอง
2060
CAE ตองรายงาน ตองครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญและการควบคุมที่มีอยูรวมทั้งความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต
2120.A2 IA ตองประเมินความเปนไปไดที่การทุจริตอาจเกิดขึ้นและพิจารณาดวยวาควรจัดการอยางไร
2210.A2 IA ตองคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะเกิดขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ การทุจริต การละเมิดกฎระเบียบ และความเสี่ยงอื่นๆ
การปองกันที่ผูบริหารควรพิจารณา : 8 Key steps of IOSF:
.1 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
.2 จริยธรรม/จรรยาบรรณ(Code of Conducts)
.3 การอบรม (Training)
.4 การปองกันผูรายงาน(Whistle Blowing Policy)
.5 การใหรางวัล(Reward system)
.6 การลงโทษ(Disciplinary Measurements)
.7 การจางและรักษาไวซึ่งคนดี (Embody Promote Right People)
.8 การมีโครงการที่มีประโยชน
การปองกันที่ผูตรวจสอบภายในควรสนับสนุน
1. ปรับปรุงจริยธรรม/จรรยาบรรณ
2. จัดตั้งและมีสวนรวมในคณะกรรมการจริยธรรม
3. อบรมและหาบรรทัดฐาน
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4. จัดตั้งและดูแล Ethical website
5. จัดตั้งและดูแล Ethical Hotline
6. จัดตั้งและดูแล Whistle Blower Protection
7. มีสวนรวมในโปรแกรมบริหารความเสี่ยงทุจริต(FRMP)
8. รายงาน AC และ BOD ในความกาวหนาของ FRMP

การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต
1. เพื่อแสดงทาทีของผูบริหาร
2. ลดความเสี่ยง
3. ปองกันทุจริต
4. เพื่อตรวจจับถาปองกันไมได
5. เพื่อสนับสนุนการสอบสวน การปองกันและแกไข
Principle: Fraud Risk Assessment (FRA)
1. FRA ถือเปนสวนหนึ่งที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ ERM
2. Risk Assessment Team ประกอบดวยสมาชิกทุกคนในองคกร
3. Fraud Risk Identification - RA Team ควรใชเทคนิค Brainstorming
4. Assessment Techniques - เนนสาระสําคัญและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
5. Response to Residual Fraud Risk - ขึ้นกับ Risk Tolerance ขององคกร
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การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology Audit by อ.บุญเกียรติ
(มีหัวขอเรียน+สอบ 5 เรื่อง)
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ กับผลกระทบตองานตรวจสอบ
1.1 Distributed Data Processing : การประมวลผลเชิงกระจาย
- Audit Implication: (Access to Data Program, Client / Server)
- Limit access to System: การจํากัดการเขาถึงระบบตามความจําเปน
- Transaction Completeness: ความครบถวนสมบูรณของรายการขอมูล
1.2 Networking : เครือขาย (Lan , Wireless Lan)
- Limit access to the Network (as need basic) ตองมีมาตรการจํากัดการขาใชงานในเครือขายตามความจําเปนเทานั้น
1.3 Real Time System ระบบการประมวลผลทันที
ลดภาระงานเอกสารและไดผลลัพธที่รวดเร็ว เชนระบบ JIT, Auto ordering, POS
- No batch-type Control: ไมรองรับการสอบทานผลรวมรายการทั้งหมด
- Transactions Authorization Control: การควบคุมอํานาจอนุมัติรายการ
- Entity’s Access Control: จํากัดการใช Real time ใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเทานั้น
- More Continuous Audit ตองมีการตรวจสอบอยางตอเนื่อง (การฝากและถอนเงินมาก ๆ ในเวลาใกลเคียงกัน คือการ
ฟอกเงิน)
1.4 End-User Computing ผูใชงานพัฒนาระบบขึ้นใชเอง (High-Level computer language, Packaged software)
- Safeguarding of data Integrity: ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- Unauthorized Access from the various work of control at user department: การเขาถึงระบบโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ชองทางตาง ๆ ที่ไมไดรับการควบคุมโดยผูใชงาน
1.5 Internet E-Commerce อินเตอรเน็ต (WWW, Web Application , Web Server, B 2 C, B 2 B, C 2 C, B 2 G
- Unauthorized Access to the entity’s network: การเขาถึงเครือขาย
- Need More Technology access controls form external, such as router & Firewall : ตองใชเทคโนโลยีควบคุมการเขาถึง
เครือขายที่เพียงพอ
- Need transaction Validation ความสมเหตุสมผลของรายการขอมูลที่บันทึกเขาระบบ
- Need Transaction Authorization control จํากัดอํานาจการอนุมัติรายการ
- Need transaction Completeness ความครบถวนสมบูรณของรายการขอมูล
2. กรอบงานดานการควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศ IT Control Framework “COBIT”

“COBIT”
Control Objective Information & Related Technology
2.1 General Information on COBIT
- What is COBIT? การเชื่อมโยงไปยังความตองการหรือเปาหมายทางธุรกิจ มี Good Practices ของกลุมงาน และ
กระบวนการ, มุงที่ Control and less on execution, ชวยดานการลงทุนระบบ IT และการสงมอบ สามารถวัดและตัดสิน
สิ่งที่ผิดพลาด
- Who does COBIT serve? Stakeholders และ ผูที่สนใจทั่วไปใน Value From IT Investments, Internal & External,
Stakeholders who provide the IT Services, Who have a control / risk responsibility

41

2.2 Main Characteristics of COBIT V.4.1
1. Business Focus  Defining IT Goals and Enterprise Architecture for IT

IT Scorecard

Enterprise Strategy
Business Goals for IT

Direct
Metrics

IT Goal

Direct
Metrics

Enterprise Architecture for IT

2. Process – Oriented ประกอบดวย 4 Domain , 34 Process (4 Domains plan, build, run and monitor)
Management Questions
- PLAN AND ORGANISE (PO) (10 Process) → strategy aligned?(แนว) , optimum use of its resources? , IT
objectives? , IT risks? , quality of IT systems?
- ACQUIRE AND IMPLEMENT (AI) (7 Process) →deliver solutions that meet business needs? , delivered on
time and within budget? , work properly, changes be made
without upsetting
- DELIVER AND SUPPORT (DS) (13 Process) → in line with business priorities? , costs optimized? ,
productively and safely? , confidentiality, integrity and
availability in place?
- MONITOR AND EVALUATE (ME) (4 Process) → performance measured? , manage internal controls? , linked
back to business goals? , risk, control, compliance and
performance measured and reported
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FLOW

Business Objective, Governance Objective
INFORMATION CRITERIA

3. Control -Based
PO1 Process Owner → Assign an owner that responsibility is clear.
PO2 Repeatability →Define process repeatable.
PO3 Goals and Objectives →Establish clear goals and objectives
PO4 Roles and Responsibilities →Define unambiguous roles
PO5 Process Performance →Measure the performance
PO6 Policy, Plan and Procedures →Document, review, keep up to date, sign off and communicate
The enterprise’s system of internal controls impacts IT at 3 levels:
• At the executive management level→ business objectives, policies, overall approach to governance and control
• At the business process level →combination of manual controls operated by the business
• At IT services level →IT general controls (เกี่ยวกับ COBIT)
* COBIT IT Processes cover general IT control but not application control
4. Measurement-driven มี 6 ระดับ คือ
0 Non-exist
- Mgt. Processes are not applied at all (ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1 Initial
- Processes are ad-hoc and disorganized (มีบางแตยังยุงเหยิง ไม Update)
2 Repeatable
- Processes follow a regular pattern (มีการทําและ Update แตไมมีเอกสาร)
3 Defined
- Processes are documented and communicated (มีการจัดทําเปนเอกสารแจกจาย)
4 Managed
- Processes are monitored and measured (สามารถวัดและติดตามผล)
5 Optimized
- Best practices are followed and automated (มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ)
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Risk Identification ในแตละ Criteria
Effectiveness &Efficiency Confidentiality
Availability
Reliability & Integrity
Compliance
-Poor management
-Security management -System & Network - System design
-Unaware or not
(Planning & Policy)
(Policy & Procedure) design
(Input, Process, Output)
understand
-System (H/W &
technology)

-System
- Hardware fails
(H/W & Technology &
network)
- External sabotage
- Skill of IT & non IT
- User awareness
- Viruses & Attack
- Processing management
(design & executions) - Hacker, Virus
- No BCP, backup
& Recovery
1. Assessment > Business impacts & likelihood
Business Impact
Financial Impacts
Damage to Repotation, due to unsecured systems
Interception to business operations
Lost of valuable assets (system & data)
Delay in decision Making process

- Error

-No monitoring

Likelihood
Network of business (Industry)
Organization Structure & culture
Network of the system (open or close ,new or outdate
technology)
Etc.

ใหคะแนน Impact และ Likelihood (0-4 หรือ 1-5) แลวนํามารวมกัน โดย Link กับ 7 criteria .(หากใชจุดทศนิยม ตอง
ตัดสินใหไดเปนจํานวนเต็มวา Criteria นั้นๆ มีความเสี่ยง(Impacts &Likelihood) ออกมาเทาไร
2. IT Control Evaluation ดูตามที่ mapping process ตางๆ แตการประเมินตาม COBIT จะมีคะแนน 0-5 แตในการประเมินการ
ควบคุม ตองตัดใหเหลือ 0-4 โดยรวม 3 และ 4 ไวดวยกัน และให 5 มาเปน 4
3. Gap Analysis
4. Implementation Plan
4. การตรวจสอบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 IT Audit Approach & Strategy: แนวทางและกลยุทธ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Decision Process for It Auditing
1) Review general control
- Assess general control (walk through)
- Test of Controls ทดสอบการควบคุมที่มี หรือถาไมมีแลวมีอะไรชดเชย ใหคะแนน
- Are general control reliable? ตกลงแลวการควบคุมทั่วไปเชื่อถือไดหรือไม
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2) Review application control : (การควบคุมงานเฉพาะอยาง เชน จัดซื้อ , บัญชี )
- Assess application control เชน การจํากัดอํานาจการอนุมัติ ลองทําเกินอํานาจวาระบบ ยอมหรือไม หรือถายอมตองมี
Approve
- Test of Controls
- Are application control reliable?
3) Design Substantive test หาคาความเสียหายที่ทําผิดไปแลว มีกี่ครั้ง มูลคาเทาไร หนาที่ IA โดยตรง
* หนาที่ของฝาย IT คือ ขอ 1) + 2)
ถาขอ 1) ไมผาน(ไมนาเชื่อถือ) ไมตองทําขอ 2) ทําขอ 3) เลย
4.2 IT General Controls มี 5 องคประกอบ
องคที่ 1:
 IT Planning มี IT Steering Committee, วาง IT Strategic Plan โดยฝาย
บริหาร, วาง IT Strategic ขึ้นมาใหรองรับ Business Plan , มีแผนระยะสั้น
ระยะยาว, มีงบประมาณในการลงทุน IT Budget, มีการสื่อสารวัตถุประสงค
และติดตามผล
 IT Organization control

Computer
Operation

Development and
Implementation

IT planning
and

Information
Security

Maintenance of
Existing System

*Development กับ Admin หรือ Operation หามเปนคนเดียวกันเด็ดขาด แต Operation กับ Admin พออนุโลมใหเปนคนเดียวกันได
องคที่ 2: Development and Implementation Controls
1. Business Requirement (Completely & Clearly)
Audit Concern → Prototyping → เชนให Vendor มา Present → User Signoff → ให User บอกวาเคาตองการอะไร
2. Feasibility Study : ศึกษาความเปนไปไดตางๆ (Cost VS Benefit, Scoring, Agree Signoff)
Audit Concern → User agree and Signoff → รับรองทางเลือกและลงนาม
3. System Analysis and Design : พิมพเขียว ,Output Design(Screen/Report), Input Design, Process Design
Audit Concern → Documentation + User Signoff
4. Coding Program → เปนเรื่องของทีมพัฒนา
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5. Program Testing (Unit Test, System Test, User Acceptance Test UAT) ตองทดสอบทุกหัวขอที่รองขอไว

Audit Concern- → UAT + User Signoff
6. Data Conversion → Reconciliation/Hash total Control (User จะตองทํา Reconciliation เอง)
→ User Signoff
- Entities Relationship Diagram = ความสัมพันธการสงขอมูลแตละหนวยงาน
7. System Implementation → System Documentation
- DFD : Data flow Diagram = ทางเดิน input-Process-output
Training and Manual
- Data Dictionary = คูมือบอกวา Data 1 Record ประกอบไปดวยอะไรบาง
8. Post Implementation Review

(แตละ field อยูตรงไหน)

องคที่ 3: Maintenance of Existing System Control
ตรวจโดยขอดูระเบียบปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
จะเกี่ยวกับการทํา Change Request → ตองมีฟอรม change Request
→ มีกระบวนการเขียน change Request (มี 4 ขั้นตอนละเอียด)
→ Changed detection program – Update Data
– Update Time
– Update Size.
องคที่ 4 : Information Security Control
- IT Security Policy in Procedure ระบุความเปนเจาของและหนาที่ความรับผิดชอบ, แจงลําดับชั้นความสําคัญของขอมูล ระบุ
ผูทําหนาที่รักษาความปลอดภัยและความรับผิดชอบ, ผูใชไดรับการฝกดานความปลอดภัย, ลิขสิทธิ,์ ไวรัส, ทักษะของผูใช
- User Access Control Feature (การเขาถึงขอมูลระบบงาน) กําหนด 1 user : 1 ID, Password Control (0-8 หลัก, อายุ 30 –
90 วัน, Invalid sign-on 3-5 ครั้ง, การสแกนมานตาหรือนิ้วมือ, การกําหนดสิทธิ์ใชงานเทาที่จําเปน (Based on as need
basis)
- ผูใช request form on procedure
- การเก็บ Logging and Monitoring
- ความปลอดภัยทางดานกายภาพ
- หองคอม, สถานที่ = Low Profile, เขาไดเฉพาะ Staff ที่ทํางานในนั้นเทานั้น. ตรวจจับควัน, ความรอน, ไฟ, ยกพื้นสูง (ใช
เดินสายไฟและแอร) พริ้นเตอรไมควรอยูในหอง, ถังดับเพลิง สาร FM200 (แทนฮารอน ซึ่งทําลายสิ่งแวดลอม)
องคที่ 5 Computer Operation Control
Key : คูมือและขั้นตอนปฏิบัติ, Operation Schedule / Timetable, การ Control Procedure ไมใหขามหรือทําซ้ํา,
Define Service Level Agreement (SLA), Data back-up procedure (วัน, เดือน, สัปดาห)
การ Recovery from Operation Failure, กําหนดแผนกูระบบ IT : Disaster and Recovery Plan (DRP) – เขียนแผนทดสอบ , แผน
ปรับปรุงใหทันกาล
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4.3 Application Control มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ (CAVR)
1. Completeness
ใหความมั่นใจในความสมบูรณของขอมูลที่วิ่งไป
2. Accuracy
ถูกตองตรงกันทุกประการ
3. Validity
ความสมเหตุสมผล
4. Restricted Access to Date and Physical Assets
จํากัดการเขาถึงขอมูลและสินทรัพย
CAVR ทําโดยการควบคุมขอมูล

ขอมูลนําเขา (Input Control) วิธีการ ที่มา และความถูกตอง
(Processing Control)
ผลลัพธ (Output Control)
ควบคุมความผิดพลาดในการปอนขอมูล (นับวัน, จํานวนเงิน), ใชแบบฟอรมที่กําหนด(ไมซ้ํา, การยกเลิกและปรับปรุง)

ตัวอยางการควบคุมความถูกตองของรายการขอมูลโดยทั่วไป ไดแก
- Limit Check – จํากัดวงเงินในการถอนจากตู ATM
- Range Check – ขอมูลอายุของลูกคาที่ตั้งไว เชน 15 – 80 ป
- Sequence Check – เลขที่ใบเอกสารที่ไมควรซ้ําหรือวางไวได
- Check digit verification – การเช็คคํานวณตัวเลขหลักสุดทายบัญชีธนาคาร
5. Computer Assist Audit Techniques (CAATs) เทคนิคการใชคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบ ใชในการตรวจเพื่อหาสาระ
ในเชิงลึก (Substantive Test) มี 5 เทคนิค
5.1 GAS หรือ Generalized Audit Software : การใชโปรแกรมประยุกตชวยในการตรวจ การใช GAS มีขอดี เชน ประหยัดเวลา,
โปรแกรมไมซับซอน, ประมวลไดครั้งละมาก ๆ, นํากลับมาใชได, อานขอมูลไดหลายแบบ แตการคํานวณที่ซับซอนทําไมได
5.2 Custom Audit Software : IA เขียนหรือพัฒนาขึ้นเอง เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับ รายงานที่ประมวลผลโดยระบบตามที่
ตองการทดสอบ
5.3 Test Data : การใสขอมูลเขาไปในระบบงานจริง แลวรอดูวาระบบจะประมวลผลออกมาอยางไร (ผิด หรือ ถูก), Test Script
ทําไดทีละคําสั่ง IA ควรศึกษาระบบงานใหเขาใจโดยละเอียด, การ Test Data มักใชเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโปรแกรม,
ขอมูลที่นําไปทดสอบตองไมนําไปปนกับขอมูลจริงที่องคกรใชงานอยู, ไมจําเปนตองใชขอมูลทดสอบมาก, เพื่อความ
รวดเร็วในการวิเคราะหผล สรุปผลรวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ
5.4 Integrated Test Facility (ITF) ทําบน Production Environment
เปนการตรวจการปฏิบัติการงานของ Functions ตาง ๆใน Computer Application โดย IA ตองจัดเตรียม Test Data
และผลลัพธไวลวงหนา, การตรวจทําไปพรอมกับ Production Run โดยใช Dummy Entity และ ITF Data จะถูกแยกจาก
Control Report ในงานประจํา สามารถทําไดตลอดเปนป ๆ ก็ได, เหมาะกับระบบงานที่ IA มีสวนรวมในการพัฒนากอนใช
งานจริง, ใชตรวจรับระบบงานจริงที่ใชอยูแตมีการแกไข
5.5 Concurrent Auditing Techniques (ตรวจขอมูลที่เกิดขึ้นในระบบงาน โดยเราเขียน Script เขาไปในระบบ)
- เขียน Script คําสั่งเขาไปในระบบ (แตเมื่อ Test เสร็จตองออกจากระบบดวย)
Snapshot
- ตองมีการตั้งเงื่อนไขใหมากขึ้น จนกระทั่งมั่นใจวาเปนขอมูลที่ผิดปกติจึงมีการ Report หรือ Warning
SCARF
- เปนระบบขนาดใหญที่มีความฉลาดสามารถตัดสินใจได
Expert System
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บัญชีการเงิน (อ.ไพศาล)
บั ญ ชี การเงิน : อ.ไพศาล กรเศรษฐศิ ริ (บรรยาย 1.แมบ ทงบการเงิ น 2.งบการเงิ น 3.ส/ท. 4.น/ส.)
1. แมบททางการบัญ ชี (Accounting Framework)
วัต ถุ ประสงค
ใหขอ มูลที่เป นประโยชนต อ การตั ด สินใจเชิ งเศรษฐกิ จ
ข อสมมติ
ข อจํากั ด

เกณฑคงคาง
ทันต อ เวลา

ลัก ษณะเชิง คุ ณ ภาพ
ลัก ษณะสําคั ญ

ตั วแทนอันเที่ ยงธรรม

ความสมดุ ล ระหวางประโยชน
ที่ไ ดรับกั บต นทุนที่เสี ยไป

ความสมดุ ลของ
ลั ก ษณะเชิงคุ ณ ภาพ

ถูก ต องยุ ติ ธรรมหรือ ถูก ตองตามควร
เขาใจได
(ผูใช โดยทั่ ว ไป)

ลัก ษณะรอง

การดําเนินงานต อ เนื่อง

เกี่ยวข องกั บ
การตั ดสิ นใ จ

เชื่อ ถื อได

เปรีย บเทียบกันได

ความเปน กลาง

ความระมั ดระวั ง

นัยสํา คัญ
เนื้ อหาสํ าคั ญกว ารูปแบบ

ความครบถ วน

ขอสมมติ : 1. เกณฑพึงรับพึงจาย (Accrual basis) - รับรูเมื่อเกิดรายการ โดยไมคํานึงถึงการรับ-จายเงินสด
- สะทอนรายการในอดีตและอนาคต
2. การดําเนินงานตอเนื่อง (Going-concern)-กิจการดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูในอนาคต สินทรัพยมีไวเพื่อ
ดําเนินงาน มิใชเพื่อขาย
ขอจํากัด: 1. Timeline: เปรียบเทียบระหวางประโยชนของขอมูลรายงานที่ทันตอเวลาและความเชื่อถือได
2. Benefit & Cost: ประโยชนที่ไดรับควรมากกวาตนทุนในการจัดทํา
3. Qualitative Characteristic: ความเขาใจไดและความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ลักษณะแรกและลักษณะรอง
1. ความเขาใจได (Understandability): ผูใชงบการเงินที่มีความรูตามสมควรสามารถเขาใจไดทันที
2. เกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance): ทําใหผูใชงบฯ สามารถประเมินเหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคตได
-ความมีนัยสําคัญ: หากไมสําแดงขอมูลจะมีผลกระทบตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
3. เปรียบเทียบกันได (Comparability): เทียบกับรอบเวลาที่ตางกันของกิจการ
4. ความเชื่อถือได (Reliability): ไมมีความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญและปราศจากความลําเอียง
-ตัวแทนอันเที่ยงธรรม: แสดงรายการที่เขาเกณฑการรับรู ณ วันที่เสนอรายงาน
-Substance over form : บันทึกตามเนื้อหา และความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎเกณฑหรือกฎหมายเพียงอยางเดียว
-ความเปนกลาง ไมลําเอียง
-ความระมัดระวัง: เปดเผยผลกระทบของความไมแนนอน และใชดุลยพินิจมิใหส/ท+ รายไดสูงเกินไป และน/ส +คชจ. ต่ําเกินไป
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-ความครบถวน: บันทึกใหครบถวน โดยคํานึงถึงขอจํากัดของความมีนัยสําคัญและตนทุน
2) งบการเงิน มีอยู 5 สวนดังนี้ 1.งบดุล (ท/ส-หมุน/ไมหมุน, น/ส-หมุน/ระยะยาว, ทุน) 2.งบกําไรขาดทุน (รายได-คาใชจาย)
3.งบกระแสเงินสด (การใชเงินสด) 4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน (งบกําไรสะสมเดิม)
5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. งบดุล (Balance sheet) : แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
- Assets (สินทรัพย): ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการและคาดวาจะไดรับประโยชนในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
- Liability(หนี้สิน) : ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการที่เปนผลจากอดีตและอนาคตคาดวาจะสงผลใหเสียทรัพยากรในเชิง
เศรษฐกิจ
- Equity (ทุน) : สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยหลังจากหักหนี้สินแลว
2.งบกําไรขาดทุน(Income statement): แสดงขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึ่ง
- Income (รายได) : การเพิ่มขึ้นของประโยชนในเชิงเศรษฐกิจในรูปกระแสเขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยหรือการลดลง
ของหนี้สินที่สงผลให Equity เพิ่มขึ้น
- expense(คาใชจาย): การลดลงของประโยชนในเชิงเศรษฐกิจในรูปกระแสออกหรือการลดคาของสินทรัพยที่สงผลให Equity
ลดลง
3. งบกระแสเงินสด( Cash flow statement) : แบงเปน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน
3) สินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน
4) หนี้สินระยะสั้นและ หนี้สินระยะยาว
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การจัดการทางการเงิน อ.ไพศาล
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 1. กําไร( Profitability) ที่เปนเงินสด ๆ
2. สภาพคลอง (Liquidity) มีเงินสดเพียงพอในการดําเนินงานปกติและการใชคืนเงินตนและดอกเบี้ย
1) การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน เชน
- Petty cash : เก็บในที่ปลอดภัย,แยกกับเงินสวนตัว,มีเอกสารประกอบ,ประทับตรา “จายแลว” Internal audit(IA) สุมตรวจนับ,
surprise, ดูเอกสารประกอบวาประทับตราหรือไม
- เงินฝาก : กระทบยอดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง, IA เช็ควากระทบยอดจริงและสม่ําเสมอและสุมสอบทานบางรายการเพื่อพิสูจน
ความถูกตองครบถวน
- ลูกหนี้การคา : สวนลดเงินสดที่ชําระตามเงื่อนไข Credit term เชน 2/10,n/30 ,บัญชีคาเผื่อ ฯ ใชปรับมูลคาที่คาดวาจะเก็บเงินได
โดยประมาณเปน% ของ ยอดขาย/ลูกหนี้
- มูลคาสินคาคงเหลือ : ประกอบดวย ตนทุนสินคา/วัตถุดิบ,คชจ.ในการซื้อ(ขนสง, ภาษี, เบี้ยประกัน),สวนลดตาง ๆ (สวนลด
เงินสด, สงคืน),ตนทุนแปรสภาพ(คาแรงทางตรง,คชจ.การผลิต),การเก็บรักษา(คาเชาโกดัง)
- การตีราคาสินคาคงเหลือ : FIFO ---สินคาคงเหลือสะทอนมูลคาปจจุบัน, ตนทุนขายไมสะทอน(สินคาที่เขามาทีหลัง ตนทุน
อาจเปลี่ยนไปแลว) / LIFO - ตรงขามกับ FIFO, แบบ Average
2) การบริหารและควบคุมสินทรัพยไมหมุนเวียน เชน
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ : ทุนประกอบดวยราคาซื้อ+คาใชจายจนกวาจะใชการได เชน คารางวัด, คานายหนา, คาโอน, คารื้อถอน,
คาถมดิน, คาติดตั้ง เปนตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน
1. คาลิขสิทธิ์ (Copy right) ไมบันทึกบัญชี ยกเวนลิขสิทธิ์ที่ไดจาการซื้อ
2. สิทธิบัตร (Patents) ตนทุนหรือราคาซื้อ/คาใชจายในการพัฒนา ถาไมเกิดประโยชนใหตัดจําหนายทั้งหมดทันที
3. เครื่องหมายการคา( Trademark) ตนทุนหรือราคาซื้อ/คาออกแบบ คาธรรมเนียม ควรตัดจําหนายตนทุนในระยะเวลาอันสั้น
4. คานิยม(Goodwill) ไดแก สวนตางระหวางราคาที่ตกลงซื้อขายกับราคายุติธรรม, เกิดจากชื่อเสียงของกิจการ, ผูบริหาร, ทําเล
3) การบริหารและควบคุมหนี้สิน
- การรับรู –มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะออกจากกิจการเพื่อการชําระหนี้+สามารถวัดมูลคาได
อยางนาเชื่อถือ
- หนี้ที่อาจเกิดขึ้น(Contingent Liabilities) -- 1. มีความนาจะเปนที่จะเกิดหนี้สินขึ้นในงบการเงิน
2. ประมาณไดอยางสมเหตุสมผลจากประสบการณ, งานวิจัย, ทนายความ
* เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตองเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4) การวิเคราะหงบการเงิน
 การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงตัวเลข (ตามแนวนอน – เทียบระหวางป หรือ ตามแนวตั้ง – เทียบปเดียวกัน)
- ตามแนวนอน (Horizontal) หลักการคือนํายอด (หรืองบ) 2 ป เขียนเรียงกันตามแนวตั้งและเพิ่มชอง เพิ่ม/ลด เปนเงิน
และ % สิ่งที่เปนประโยชนในการที่ทําใหดูงายคือชอง % แลวนํา % ที่เพิ่มหรือลดผิดปกติมาดูวาสาเหตุเกิดจากอะไร (
หรือนําไปใชวางแผนการตรวจ) หรือหากเปนการเทียบมากกวา 2 ป จะตองทํา “ปฐาน” ซึ่งทุกจํานวนของปฐานนี้จะถือ
เปนมูลคา 100% ขอจํากัดของการเทียบหลายๆป คือเปนการเทียบขอมูลแตละรายการ จะกระทําทั้งงบลําบาก เชนเทียบ
กําไรสุทธิป 52 51 50 49
xx xx xx xx
x% x% x% 100
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ตามแนวตั้ง (Vertical) เปนการหาสัดสวน % ในปของตัวเอง แตอาจนําไปเทียบกับสัดสวน % ของปอื่นได
* แสดงความสัมพันธของขอมูลแตละรายการกับรายการที่กําหนด (ซึ่งมักจะเปนยอดแรก) ซึ่งจะถือเปน 100% ทุกรายการ
ในงบการเงินจะแสดงเปนเปอรเซ็นต
 อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) เมื่อไดอัตราสวนของตัวเองแลวมักจะตองนําไปเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม
o วิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) (ตัวเลขจากงบดุล)
 Current Ratio (อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน) = สินทรัพยหมุนเวียน ยิ่งมากยิ่งดี
หนี้สินหมุนเวียน
แสดงความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนดวยทรัพยสินหมุนเวียน
แต Current Ratio มีขอจํากัดตรงที่ไปรวมสินคาคงเหลือ (ไมรูวาจะขายไดเมื่อไหร) ไวในทรัพยสินหมุนเวียน
ซึ่งสินคาไมสะทอนความสามารถการชําระหนี้ที่ดี
 จึงเกิดอัตราสวน *Acid-Test Ratio (Quick Ratio) = สินทรัพยหมุนเวียน - สินคาคงเหลือ ยิ่งมากยิ่งดี
หนี้สินหมุนเวียน
ผลตางของ Current Ratio กับ Acid-Test Ratio เกิดจากสินคาคงเหลือ
o วิเคราะหหนี้สินและการใชคืนเงินกู (Leverage Ratio) (ตัวเลขจากงบดุล)
 Debt-to-Equity Ratio (อัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุน) = _หนี้สินรวม___
สวนของผูถือหุน
- แสดงการจัดสรรทุน โครงสรางทุน บอกไมไดวาคาไหนดี ขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัท
 Debt-to-Total Assets (อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม) = _หนี้สินรวม__ ยิ่งนอยยิ่งดี
สินทรัพยรวม
แสดง % ของทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาทุนดวยการกอหนี้สิน
 Interest Coverage Ratio(อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย) = Earning Before Interest & Tax (EBIT)
ยิ่งมากยิ่งดี
ดอกเบี้ยจาย
แสดงความสามารถในการจายคืนดอกเบี้ย ธนาคารมักใชพิจารณาในการใหสินเชื่อ
o วิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratios) ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน / งบดุล
 Avg. Collection Period (ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเก็บหนี้) =
365 วัน
ยิ่งนอยยิ่งดี เก็บหนี้ไดเร็ว
อัตราหมุนของลูกหนี้*
แสดงคาเฉลี่ยระยะเวลาหนี้ที่คางชําระเปนวัน
 Receivable Turnover(อัตราหมุนของลูกหนี)้ = แสดงคุณภาพของลูกหนี้และความสามารถในการตามหนี้
(สมมุติเปนการขายโดยใหเครดิตทั้งหมด) = ยอดขายสุทธิ นาจะยิ่งมากยิ่งดีจะมีผลทําใหระยะเวลาเก็บหนี้ต่ํา (เก็บไดเร็ว)
ลูกหนี้
 Payable Turnover (อัตราหมุนของเจาหนี้) = แสดงความสามารถในการจายเงินใหแกเจาหนี้ นาจะยิ่งนอยยิ่งดี
=
ยอดซื้อเชื่อสุทธิ
เจาหนี้
-ระยะเวลาจายคืนหนี้ = 365 วัน
ยิ่งมากยิ่งดี (จายเร็วไมดี เก็บโอกาสนําเงินไปใชอยางอื่น)
อัตราหมุนของเจาหนี้
-
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 Inventory Turnover (อัตราหมุนสินคาคงเหลือ) = แสดงประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงเหลือ

= ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือ

ยิ่งหมุนมากยิ่งดี (ขายมากเหลือนอย)

 Total Asset Turnover (อัตราหมุนของสินทรัพย) = แสดงประสิทธิผลโดยรวมในการใชสินทรัพยสรางยอดขาย

=

ขายสุทธิ
สินทรัพยรวม

ควรมากกวา 1

 อัตราสวนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)= ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน/งบดุล
 Gross Profit Margin (อัตรากําไรขั้นตน) = แสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและนโยบายการกําหนดราคาขาย

= กําไรขั้นตน
ยอดขายสุทธิ

ยิ่งมากยิ่งดี

 Net Profit Margin (อัตรากําไรสุทธิ) = แสดงอัตรากําไรสุทธิหลังจากหักคาใชจายอื่น ๆ รวมทั้งภาษีแลว

(ผลออกมาคิดเปน %)

=

กําไรสุทธิหลังหักภาษี
ยอดขายสุทธิ

ยิ่งมากยิ่งดี

 Return on Investment(ROI/อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย) = แสดงความสามารถในการทํากําไรของเงินลงทุน ( น/ส +ทุน)

(ผลออกมาคิดเปน %)

=

กําไรสุทธิหลังภาษี
สินทรัพยรวม

ยิ่งมากยิ่งดี

 Return on Equity (ROE/อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน) = แสดงความสามารถการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลตอบแทนตอเจาของ

(ผลออกมาคิดเปน %)

=

กําไรสุทธิหลังภาษี
สวนของผูถือหุน

ยิ่งมากยิ่งดี

5. การวิเคราะหการลงทุนระยะยาว มีเรื่องระยะเวลาคืนทุน (Payback Period), การคํานวณมูลคาเงินลงทุนสุทธิ (NPV),
การคํานวณอัตราผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ํา (IRR)
 ระยะเวลาคืนทุน : นําเงินลงทุนเริ่มตน เทียบกับกระแสเงินสดเขาสะสมจนเทากับเงินลงทุนเริ่มตน
ระยะเวลาจนเทากับเงินลงทุนเริ่มตน คือ ระยะเวลาคืนทุน ซึ่งอาจไมลงตัว คือ ผลอาจเปน 2.5 ป หรือ 3 2/3 ป
 การคํานวณ Net Present Value : คือ จะมีการกําหนดผลกําไรที่ตองการและมาจากเงินลงทุนเริ่มแรก
คําถามมักจะถามวา โครงการนี้ ใชเงินลงทุน XXXX อัตราผลตอบแทนที่ตองการ XX % อายุ 2 ป ควรลงทุนหรือไม ถาผล
ประกอบการของทั้งสองป เปนดังนี้ (ในการคํานวณจริงอาจซับซอนนิดหนอย ดังนี)้

สมมุติ ตัวเลข ดังนี้
เงินลงทุน 1,100 บาท อัตราผลตอบแทน 10 % ตอป
ปที่ 1 กําไร 500 บาท และปที่ 2 กําไร 1000 บาท
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ปที่ 0

ปที่ 1

กระแสเงิน +500
ผลตอบแทนปที่ 1 = 500 x (1/1.10)
= 454.54

ลงทุน 1,100 บาท
- 1,100
+ 454.54
+ 826.45
+ 180.99 บาท

ปที่ 2

กระแสเงิน +1,000
ผลตอบแทนปที่ 1 = 1,000 x
(1/1.10)2 = 826.45

Discount มูลคาเงิน

มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV)

เลือกโครงการที่ NPV > 0 (คือมี ผลกําไร) ดังนั้นในตัวอยางนี้ ตองเลือกที่จะรับทําโครงการนี้
 อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนขั้นต่ํา : Interest Rate of Return : IRR
IRR คือ จุดที่ % ผลตอบแทนที่กําหนดมาให มีผลทําใหคา NPV เปน 0
การเลือกทําโครงการ ใหเลือกโครงการที่ อัตรา IRR > อัตรา Cost (อาจเกิดจาก หนี้สิน, ทุน, ดอกเบี้ย)
คําถามมักจะถาม กรณีที่เราใชเงินกูยืมธนาคารในอัตราดอกเบี้ย XX% นําเงินไปทําโครงการทางเลือกตางๆ จะเลือกทําโครงการ
ใดดี
จากขอที่คํานวณ NPV ขอที่แลว อัตรา IRR คือเทาไร จุดที่กระแสเงินเขาเทากับ 1,100 บาท พอดี (NPV = 0)
IRR = 1,100 – 454.54 = 645.46 คือ จุดที่เงินสดเขาในปที่ 2 = 645.46 บาท
646.46 = กําไรปที่ 2 X 1/(1.10)2
กําไรปที่ 2 = 645.46 X 1.21 = 791.90 บาท
เทียบเวลาโดย 1,000 บาท ใชเวลาทํากําไร 12 เดือน 791.90 บาท ใชเวลา = (12/100) X 791.90 = 9.5 เดือน
IRR ของโครงการนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อ 21.5 เดือน (หรือระยะเวลาคืนทุน)
แตถาโครงการนี้กิจการกูยืมเงิน 1,100 บาท มาในอัตรา 15% แลว IRR ที่ตองการคือเทาใด (กําหนดเวลา 2 ป เทาเดิม)
* % IRR ตองมากกวา % ดอกเบี้ย
ปที่ 0

1,100 +
สมมุติให n = 21% (ตองสมมุติ และ
ทําการแทนคา
-1,100 บาท

ปที่ 1

ปที่ 2

กําไร 500
500 x (1/1.21)

กําไร 1,000
1,000 x 1/ (1.21)2

= 413.22

= 683.13
รวมกันเปน1,096.3
5
* ไดคา IRR ประมาณ 21 %
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6. โครงสรางเงินทุน และตนทุนทางการเงิน → จัดโครงสรางทุนใหมีความเหมาะสม
สินทรัพย

หนี้สินและทุน

สินทรัพย, เงินทุนหมุนเวียน
สินคา, วัสดุอุปกรณ

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพยถาวร

ทุน

หนี้สินระยะยาว

7. การจัดการทางการเงินกับการตรวจสอบภายใน
- Annual Plan → โดย Risk – Base
- วิเคราะหรายการทางบัญชี และกําหนดประเด็นการตรวจที่เหมาะสม และมีขอสําคัญ
- ออกตรวจภาคสนามไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
- คนพบการทุจริตของพนักงาน หรือการกระทําที่ผิดพลาด
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การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) อ.ธีรชัย สิริปญญานนท
(สอบ 7 หัวขอ ออกสอบหัวขอละ 2 ขอ)
1/7 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนเพื่อการบริหาร
→ วงจรในการบริหารธุรกิจ

→ การบัญชีตนทุนเปนสวนสําคัญของการบัญชีบริหาร รายงานขอมูลเกี่ยวกับตนทุนสามารถนําไปใชในการบริหาร และการเนนใน
เรื่องของการสะสมขอมูลตนทุนเพื่อทําการกําหนดตนทุนของผลิตภัณฑ การตีราคาสินคาคงเหลือ และการคํานวณผลการดําเนินงาน
รวมทั้งใชตนทุนในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ
2/7 การคํานวณตนทุน – การจําแนกตนทุน
1. การจําแนกตามหนาที่แบงเปน 2 ประเภท
ก. ตนทุนการผลิต (Manufacturing Costs)
- วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)
ตนทุนขั้นต่ํา (Prime Cost)
- คาแรงทางตรง (Direct Labor)
ตนทุนแปรสภาพ (Convention Cost)
- คาใชจายโรงงาน (Factory Overhead)
ข. ตนทุนที่ไมเกี่ยวกับการผลิต หรือคาใชจายดําเนินงาน คือ คาใชจายในการขาย (Selling Expense) และคาใชจายในการบริหาร
(General and administrative Expense)
ผัง
ตนทุนงวดเวลา
ตนทุนผลิตภัณฑ

DM

DL

OH

คาใชจายขาย และบริหาร

ตนทุนขั้นตน
ตนทุนแปรสภาพ
ตนทุนทางตรง

ตนทุนทางออม

2. การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรม
ก. ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) เชน คาเชา เงินเดือน ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย
ข. ตนทุนผันแปร (Variable Cost) ตนทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสัดสวนของกิจกรรม เชน คาน้ํามัน คาลวงเวลา คาน้ํา คาไฟ
ค. ตนทุนกึ่งผันแปร (Mixed Cost) เชนคาเชารถบรรทุก จะมีสวนหนึ่งจายเปนคาเชารายเดือนดวย แตก็มีอีกสวนเปลี่ยนไปตาม
ระยะทางที่ใชงาน
- ** ตนทุนผันแปรจะเพิ่มลดไปตามระดับการผลิต
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3. การจําแนกตนทุนตามความเกี่ยวของในการตัดสินใจ
3.1 เกี่ยวกับการตัดสินใจ (Relevant Cost)
- ตนทุนสวนแตกตาง (Differential Cost) สวนตางที่เกิดจากการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
- ตนทุนที่หลีกเลี่ยงได (Avoidable Cost) ถากิจการยกเลิกกิจกรรมนั้นก็จะระงับตนทุนนี้
- ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) มูลคาผลตอบแทนที่สูญเสียจากการเลือกทางหนึ่ง
3.2 ไมเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Irrelevant Cost)
- ตนทุนจม (Sunk Cost) ตนทุนจากอดีตที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน เครื่องจักรที่ชํารุด
- ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมได (Unavoidable Cost) ไมวาอยางไรก็จะยังคงมีตนทุนนี้
ระบบตนทุน
1. ระบบตนทุนชว ง(ระบบตนทุนตามแผนก)
 กิจการที่ผลิตสินคาตามชวงเวลาและสินคามีความเหมือนกันดวยระบบการผลิตที่ตอเนื่อง
วิธีการคิดตนทุนชวงจะรวบรวมตนทุนที่เกิดในแตละงวดตามขั้นตอนการผลิตมาเฉลี่ยใหสินคาแตละหนวย
สูตร ตนทุนตอหนวย = ตนทุนการผลิตทั้งหมด/จํานวนหนวยผลิต
2. ระบบตนทุนงาน (สะสมตนทุนไดตามงานที่ทํา)
 กิจการผลิตสินคาหลากหลายแตละงวดก็แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคําสั่งซื้อของลูกคา เชนการผลิตเครื่องบิน กิจการ
รับเหมากอสราง บริษัทโฆษณา หรือโรงพยาบาล
3/7 การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ กําไร
1. กําไรสวนเกิน (Contribution Margin = CM) คือรายไดสวนที่เหลือหลังจากหักตนทุนผันแปรแลว กําไรในสวนที่จะไป
ชดเชยตนทุนคงที่ ดังนั้นกําไรสวนเกินก็คือ สวนเกินของยอดขายที่มีตอตนทุนผันแปรของการดําเนินงานในกิจการ สูตรใน
การคํานวณโดยทั่วไปก็คือ
กําไรสวนเกิน = ยอดขาย(S) – ตนทุนผันแปร(TV)
2. กําไรสวนเกินตอหนวย (Unit Contribution Margin = UCM) ก็คือ สวนเกินของราคาขายตอหนวยตอตนทุนผันแปรตอหนวย
ซึ่งถากําหนดให
P = ราคาขายตอหนวย
V = ตนทุนผันแปรตอหนวย
UCM = P – V <กําไรสวนเกินตอหนวย (UCM) = ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย>
CM เปนสวนที่จะนําไปชดเชยตนทุนคงที่ ดังนั้นหาก กําไรสวนเกิน > ตนทุนคงที่ =กิจการมีกําไร
3. อัตรากําไรสวนเกิน (Contribution Margin Ratio = CMR) เปนการกําหนดกําไรสวนเกินในรูปของสัดสวนหรืออัตรารอย
ละที่มีตอยอดขาย ดังนั้น การคํานวณหาอัตรากําไรสวนเกินสามารถคํานวณหาไดจาก
อัตรากําไรสวนเกิน = กําไรสวนเกินตอหนวย (UCM) หรือ ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย
ราคาขายตอหนวย
ราคาขายตอหนวย
4. การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-Even Point- BE) ปริมาณการขายหรือผลิตที่มีผลทําใหรายไดทั้งหมด เทากับ ตนทุนรวม
ทั้งหมดพอดี และ ณ จุดนี้กิจการจะไมมีกําไรหรือขาดทุน เปนระดับจํานวนหนวยที่ผลิตหรือขายได โดยโครงการไมมีกําไร
หรือขาดทุนหากผลิตหรือขายไดมากกวาระดับจุดคุมทุนนี้ หมายถึง โครงการมีกําไร หากผลิตหรือขายไดต่ํากวาระดับจุดคุม
ทุนนี้ หมายถึง ขาดทุน
สูตร
 จํานวนหนวยขาย ณ จุดคุมทุน = ตนทุนคงที่/กําไรสวนเกินตอหนวย
 ยอดขาย ณ จุดคุมทุน = ตนทุนคงที่ /อัตรากําไรสวนเกินตอหนวย หรือ
(จํานวนหนวยขาย ณ จุดคุมทุน X ราคาขายตอหนวย)
 จํานวนหนวยที่ขายเพื่อใหไดกําไรตามตองการ = ตนทุนคงที่ + กําไรที่ตองการ(กําไรกอนภาษี)
กําไรสวนเกินตอหนวย
 ยอดขายเพื่อใหไดกําไรตามตองการ = ตนทุนคงที่ + กําไรที่ตองการ(กําไรกอนภาษี) หรือ
อัตรากําไรสวนเกินตอหนวย
( จํานวนหนวยที่ขายเพื่อใหไดกําไรตามตองการ X ราคาขายตอหนวย)
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 ยอดขายเพื่อใหไดกําไรหลังภาษี
 สูตร ตนทุนคงที่ + กําไรที่ตองการหลังภาษี /1- อัตราภาษี
อัตรากําไรสวนเกินตอหนวย
(สมมติอัตราภาษี 30%)
 สูตร ตนทุนคงที่ + กําไรที่ตองการหลังภาษี / (1- 0.3)
อัตรากําไรสวนเกินตอหนวย
***ถาเปนการหาจํานวนเงินยอดขาย ตัวหารจะใชอัตรากําไรสวนเกิน (CM Ratio)แตถา เปนการหาจํานวนหนวยตัวหาร
จะใชกําไรสวนเกินตอหนวย (CM)
การหาจุดคุมทุนสําหรับสินคาหลายชนิด ซึ่งมีราคาขายตางกัน ตนทุนผันแปรตางกัน
สูตร จํานวนหนวยขาย ณ จุดคุมทุน(หนวย) = ตนทุนคงที่ /กําไรสวนเกินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
***การหากําไรสวนเกินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
Ex.ยอดขายปากกา 30,000 ดาม , ดินสอ 8,000 แทงมีตนทุนคงที่รวม 540,000 บาท ราคาขายปากกา 45 บาทตนทุนผันแปร
20 บาทตอดาม ราคาขายดินสอ 70 บาท ตนทุนผันแปร 35 บาทตอแทง
วิธี นํายอดขายนํายอดขายทุกผลิตภันฑมารวมกันแลวหา % ของแตละตัว
ดังนั้น 32,000 +8,000 = 40,000
ปากกา = 32,000 X 100 = 80% ปากกา = 8,000 X 100 = 20%
40,000
40,000
กําไรสวนเกินของปากกา = ( P-V) X ยอดขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
= (45-20) X 80% = 20 บาท
กําไรสวนเกินของดินสอ = ( P-V) X ยอดขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
= (70-35) X 20% = 7 บาท
กําไรสวนเกินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก = 20+7=27
จํานวนหนวยขาย ณ จุดคุมทุน = 54,000 = 20,000 หนวย
27
ดังนั้น
จุดคุมทุนของการผลิตปากกา = 20,000 x 0.8 = 16,000 หนวย
จุดคุมทุนของการผลิตดินสอ = 20,000 x 0.2 = 4,000 หนวย
5. สวนเกินเพื่อความปลอดภัย (Margin Of Safety) = ใชวัดความแตกตางระหวางระดับยอดขายจริง กับยอดขาย ณ จุดคุมทุน
(BE) ซึ่งจะทําใหรูวา ปริมาณการขายยังมีโอกาสที่จะลดลงไดในจํานวนเทาใดกอนที่กิจการจะประสบปญหาการขาดทุน หรืออาจจะ
ใชยอดขายตามงบประมาณเปรียบเทียบกับยอดขาย ณ จุดระดับคุมทุน เพื่อหาอัตราเปอรเซ็นตของสวนเกินที่ปลอดภัย
= สวนเกินเพื่อความปลอดภัย (%) =
ยอดขายจริง (หรืองบประมาณยอดขาย) - ยอดขาย ณ จุดคุมทุน
ยอดขายจริง (หรืองบประมาณยอดขาย)
= ถาอัตราสวนเกินเพื่อความปลอดภัยสูงมากขึ้น ความเสี่ยงที่กิจการจะประสบกับการขาดทุน ก็จะนอยลง
ความสัมพันธของตนทุน ปริมาณกําไร และงบกําไรขาดทุน
รูปแบบงบกําไรขาดทุน มี 2 ลักษณะ คือ
1) งบโดยวิธีการบัญชีตนทุนผันแปร- แยก คชจ.ผันแปร และคงที่ ( ขาย – คชจ.ผันแปร = กําไรสวนเกิน – คชจ.คงที่ = กําไรสุทธิ )
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2) งบกําไรขาดทุนโดยวิธีบัญชีตนทุน - ( ยอดขาย – ตนทุน = กําไรขั้นตนทุน – คชจ.ดําเนินงาน = กําไรสุทธิ )

ความสัมพันธของกําไรวิธีตนทุนรวม กับ ตนทุนผันแปร
ความสันพันธของการผลิตและขายในงวด
สินคาคงเหลือปลายงวด
กําไร
ผลิต = ขาย
เทากัน
เทากัน
ผลิต > ขาย
เพิ่มขึ้น
ตนทุนรวม < ผันแปร
ผลิต < ขาย
ลดลง
ตนทุนรวม > ตนทุนผันแปร
** ขอดีของกําไรสวนเกิน → ชวยในการตั้งราคาขาย ,วางแผนกําไร ,ตนทุนคงที่ทั้งหมดในการผลิตสินคาถูกแยกออกมา แทนที่
จะไปอยูในสินคาคงเหลือ และตนทุนขาย ,ผูบริหารใชประเมินเรื่องตางๆไดอยางชัดเจน ,ชวยควบคุมตนทุน ,กําไรสวนเกินจะ
ใกลเคียงกับกระแสเงินสดสุทธิมากกวา
4/7 การบัญชีตามความรับผิดชอบ → ระบบขอมูลทางบัญชี เพื่อการบริหาร หรือกระบวนการในการรวบรวมขอมูลใหสอดคลอง
กับหนวยงาน
วัตถุประสงค 1) วางแผนการปนสวนทรัพยากรของกิจการ 2) ควบคุมการปฏิบัติงาน 3) ประเมินผลการดําเนินงาน
→ ระบบนี้ องคกรจะตองสามารถระบุตนทุนที่แบงไปให ผจก.ตามความรับผิดชอบ และควบคุมตนทุนโดย ผจก.ประจําระดับนั้น
และขอมูลงบประมาณที่มีประสิทธิผล คือขอมูลที่สามารถใชเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริง
→ การกระจายอํานาจโดยแยกตามสวนงาน (Segment) → ศูนยตนทุน (ถูกประเมินเทียบงบประมาณ), ศูนยกําไร (ถูกประเมินจาก
กําไรที่ตั้งไวกับกําไรที่เกิดขึ้นจริง) ,ศูนยลงทุน (ถูกประเมินโดยใช ROI หรือ RI)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยลงทุน
1) ROI = Rate of return of Investment → อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ROI = รายไดจากการดําเนินงาน / เงินลงทุนในสินทรัพยที่ใชดําเนินงาน
2) RI = Residual Income → กําไรสวนที่เหลือ (ผลตางยิ่งมากยิ่งดี)
RI = กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน – (อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการ x สินทรัพยดําเนินงาน)
จากสูตร ROI ปรับโดยใชยอดขายมารวม ดังนี้
ROI = กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (EBIT) x
ยอดขาย
ยอดขาย
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
ยอดขาย
คาใชจาย สินทรัพย
=> ROI
* กําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่ใชในการคํานวณ ROI คือ EBIT เพราะตัวหารใชสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน (ไมรวมที่มีไวใช
ในอนาคต)
5/7 ราคาโอน (Transfer Pricing )
ราคาโอน คือราคาขายสําหรับหนวยงานที่ขาย / โอน และเปนตนทุนสําหรับหนวยงานที่ซื้อ นอกจากนี้ราคาโอนยังมี
ความสําคัญตอผลของการตัดสินใจ จะผลิตหรือซื้อ หรือ พิจารณาวาจะเลือกซื้อจากภายใน หรือภายนอก (ผลิตเองหรือจางคนอื่น)
ธุรกิจสามารถเลือกกําหนดราคาโอนไดหลายวิธี เชน วิธีราคาตลาด (market price) วิธีราคาทุน (Cost Base Price – ตนทุน
รวม, ตนทุนผันแปร) และวิธีตอรองราคาตามความพึงพอใจ
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 ปจจัยที่เกี่ยวของ เชน การโอนจะตองสงเสริมเปาหมายโดยรวมของกิจการ มีความเปนธรรมตอการประเมินผลงานหนวย

งานตางๆ และมีความอิสระเกี่ยวกับอํานาจในการสั่งการ (การกระจายอํานาจ)
 กฎหมาย =>ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ(4) ระบุวาการโอนสินทรัพยตองโอนดวยราคาตลาด
6/7 ขอมูลตนทุนที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevant Cost) ดูการจําแนกตนทุนใน 2/7 การจําแนกตนทุน
เกี่ยวกับ=> 1.ตนทุนสวนตาง 2.ตนทุนที่หลีกเลี่ยงได 3.ตนทุนคาเสียโอกาส
ไมเกี่ยวกับ => 1.ตนทุนจม 2.ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมได
ตนทุนแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคที่นําไปใชงาน
วิธีการ
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายไดและตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของในแตละทางเลือก
2. ตัดรายการตนทุนที่มีลักษณะตนทุนจมและตนทุนหลีกเลี่ยงไมได
3. ตัดสินใจโดยใชขอมูลรายไดและตนทุนเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ใชตัดสินใจพิจารณากรณีตางๆ ดังตอไปนี้ => 1. การทดแทนเครื่องจักรเกา
2. การเพิ่มหรือลดสายการผลิตภัณฑ
3. จะผลิตเองหรือวาซื้อจากภายนอก
4. การรับคําสั่งซื้อพิเศษ
* เกี่ยวกับการคํานวณ เรื่องการซื้อเครื่องจักรทดแทน ตองระมัดระวัง คาเสื่อมราคา-เครื่องจักรเกา ที่จะตองมีทั้งในทาง
เลือกใชเครื่องจักรเกาและซื้อเครื่องจักร (อานกรณีศึกษา 1-4)
7/7 บัญชีตนทุนเพื่อการวางแผนกําไร → ตนทุนมาตรฐาน
ตนทุนมาตรฐาน เปนเครื่องมือที่กําหนดขึ้นมาเพื่อใชเปนฐานในการวัดผลการปฏิบัติงาน (ทั้งดานราคา (P)และปริมาณ(Q))
เมื่อนําปริมาณมาตรฐานไปคูณดวยราคามาตรฐานจะไดตนทุนมาตรฐานตอหนวย
ตนทุนมาตรฐานจะคลายกับงบประมาณ แตกตางกันตรงที่ตนทุนมาตรฐานจะแสดงเปนตนทุนตอหนวย

การวิเคราะหผลตางตนทุนวัตถุดิบทางตรง (บาท : หนวย)

การ

ทํา

โจทยระวังการซื้อกับการเบิกใชอาจไมเทากัน การเทียบอาจเปนการเทียบคาแรง หรือ คาใชจายในการผลิตผันแปร
สาเหตุที่ทําใหตนทุนมาตรฐานบางครั้งไมเหมาะกับสภาพปจจุบัน
1. กิจการใชเครื่องจักรที่ทํางานอัตโนมัติมากขึ้น
2. ระบบการผลิตแบบใหมที่เนนการลดสินคาคงเหลือ
3. บทบาทดานการวัดผลการปฏิบัติงานนอยลง แตตนทุนมาตรฐานไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกรายการบัญชี
4. ระบบ JIT ที่จะไมเกิดผลตางของราคาซื้อวัตถุดิบ ทั้งนี้เพราะมีการทําสัญญาลวงหนาไวกับผูขาย
5. ปจจุบันตนทุนมาตรฐานได ปรับจากมาตรฐานคงทีเ่ ปนมาตรฐานที่ยึดหยุนมากขึ้น
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สถิติและการสุมตัวอยางเพื่อการตรวจสอบภายใน โดย อ.กัลยา วานิชยบัญชา
ขั้นตอนการใชสถิติในงาน IA
1. ระบุวัตถุประสงค → ตองการความผิดพลาดไมเกิน % ของประชากร → สงผลกระทบตอขนาดของตัวอยาง
2. ระบุลักษณะที่ตองการวัด → เปนตัวเงิน (Variable Sampling), ไมเกี่ยวกับตัวเงิน (Attribute Sampling)
3. ระบุประชากร → ขอบเขตของขอมูลทั้งหมด
4. การกําหนดแผนการเลือกตัวอยาง (Determine the sampling plan) → มีรายละเอียด
5. ระบุหนวยตัวอยาง - เปนเลม, ใบ, ชิ้น, โหล, กลอง, คน, ครอบครัว
6. กําหนดขนาดตัวอยาง → ขึ้นอยูกับ ขนาดประชากร, การกระจายของขอมูล , Error ที่ยอมรับได (เรากําหนด), ระดับความเสี่ยง (ของ
ผูรับตรวจ), อัตราความผิดพลาดที่คาดไว
7. เลือกตัวอยาง → เลือกตัวอยางตามแผนที่เลือกไวจนครบจํานวนที่กําหนด
8. ทําการตรวจสอบ → ตรวจเอกสารตางๆ, ตรวจนับ ฯลฯ
9. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ → เชน การประมาณคา, ทดสอบสมมติฐาน,หาความสัมพันธระหวางตัวแปร, จัดกลุม,
วิเคราะหแนวโนม
 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (หรือเกณฑที่หนวยงานตั้งขึ้น เชน % ความผิดพลาดไมเกิน 5%, ความพึงพอใจของลูกคา
มากกวา 4 คะแนน
สมมติฐานจะตองประกอบดวย สมมติฐานวาง (Ho มีเครื่องหมาย = ) และสมมติฐานแยง (H1 หรือ H2)
ความเสี่ยงของผลการทดสอบสมมติฐานมี 2 ประเภท คือ
1) ความผิดประเภทที่ 1 → Type 1 = → (Alpha) → Reject H0 เมื่อ Ho จริง (ปฏิเสธสิ่งที่ถูก) เปนความเสี่ยงของผูรับตรวจ
เพราะจะตองถูกตรวจเพิ่ม
2) Type 2, B (Beta) → ยอมรับ Ho เมื่อ Ho ไมจริง (ยอมรับสิ่งที่ไมถูก) → เปนความเสี่ยงของ IA ที่จะไมตรวจอะไรเพิ่ม
เนื่องจากสรุปวาถูกแลว
 ความผิดพลาด Type 2 เกิดความเสียหายมากกวา Type 1 เนื่องจากการสรุปผิด (บอกวาถูกทั้งที่ผิด) ซึ่งทําใหผูบริหาร
เขาใจผิด
 วิธีการเลือกตัวอยาง → แบงเปน 2 วิธีใหญๆ คือ การเลือกโดยใชหลักสถิติ (Statistical Sampling), และไมใชหลักสถิติ
(Non-Statistical Sampling)
วิธีการ Statistic จะตองมีกรอบตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย
1. ขอมูลประชากร (ใน 1 ประชากรตองมีขอมูลยอย ๆ อื่น) 2. ขนาดประชากร 3. ขนาดตัวอยาง
คุณสมบัติการเลือกตัวอยางทีส่ ําคัญ → 1. ประชากรทุกหนวยมีโอกาสถูกเลือก และ 2. สามารถควบคุมความคลาด
เคลื่อนจากการใชตัวอยาง
 การแบงชั้นภูมิ ขอมูลในงาน IA เชน งานที่มี error มาก (>10%) อยูดวยกัน (ตรวจมาก หรือ 100%), ปานกลาง (5-10 %)
(ตรวจปานกลาง), นอย (<5%) (ตรวจนอย) แลวเลือกตัวอยาง
 Probability – Proportional – to – Size Sampling = PPS / หรือ Dollow - Unit Sampling → จะใชกับการเลือกขอมูล
เกี่ยวกับเงิน
( Variable ) เปนการแบงชั้นภูมิ อยางเปนระบบประเภทหนึ่ง หลักเกณฑ คือ ถามูลคารวมทุก
ประชากร = 10 ลานบาท ประชากรมี 10 ลานหนวย
 Sequential or Stop-or-Go Sampling (เปนวิธีที่ CPA และ IA ชอบใช )

61

 เนื่องจากงาน IA จะตองตรวจทั้งสวนที่เกี่ยวกับตัวเงิน และไมเกี่ยวกับตัวเงิน ซึ่งแบงได 3 ประเภทดังนี้

Audit Approach
* Test of Control
* Substantive Test
* Fraud Detection

*
*
*
*

Sampling Plan
Attribute Sampling
PPS Sampling
Variable Sampling
Discovery Sampling

ปปจจัยโดยตรงที่มีผลกระทบตอตัวอยาง คือ จํานวน
ประชากร
Substantive มี 2 เทคนิค คือ PPS และ Variable
Variable มี 3 วิธี คือ Mean per unit, Difference, Ratio (ถา
มูลคาตางกันมาก ใชไดผลดีที่สุด)

Descriptive Statistics => สถิติเชิงพรรณนา, บรรยาย
เทคนิค Chi-Square Test → ใชในการหาความแปรปรวนของขอมูลเชิงคุณภาพ (ไมเปนตัวเลข)
เปนการแบงตัวแปร 2 ตัวเปนสเกลแบงกลุม → ตัวแปรหนึ่งเปนสเกลกลุม อีกตัวเปนสเกลอันดับ เชน เพศ (ชาย หญิง) กับ ระดับ
ความผิดพลาด (ไมเกิน 5%)
* การวิเคราะหปญหาการตัดสินใจ (ตารางตัดสินใจ)
1) Maximax → หาคาสูงสุด 2 รอบ (มองโลกในแงดี) คิดวาเหตุการณที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้น
2) Maximin → จะมองวาถาเหตุการณที่แยที่สุดเกิดขึ้น ผลเสียจะเปนอยางไร → จากนั้นเลือกทางเลือกที่มีผลเสียนอยที่สุด
3) Minimax → มองโลกดานของการเสียโอกาส → เอาคามากที่สุดของแตละเหตุการณเปนฐาน โดยปรับเปน 0 แลวไปปรับแตละ
ทางเลือก
Ex.
ผลตอบแทน (100 บาท)
ใหมีระยะหางเทาเดิม กับจํานวนก็ปรับเปน 0
แบบการบรรจุ
ตารางคาเสียโอกาส
เหตุการณ
A1 A2
A3
A4
A1 A2 A3
A4
E1 ขายไดนอย
25 -10
-125 -300
0
35
150
325
E2 ขายไดปานกลาง 400 440
400
300
40
0
40
140
E3 ขายไดมาก
650 740
750
700
100 10
0
50 →Minimax - 35 (A2)
Max
650 740
750
700
→Maximax =750 เลือกทางเลือก A3
Min
25 -10
-125 -300
→Maximin =25 เลือกทางเลือก A1
**Inventory Model
สินคาคงคลัง = สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ และสินคาระหวางผลิต
วัตถุประสงคในการจัดการสินคาคงคลัง 1. การจัดหาใหมีตนทุนรวมต่ําสุด
2. เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด
สิ่งที่ตองหาคือ 1. ควรสั่งซื้อครั้งละกี่หนวย
2. ความถี่ในการสั่งซื้อ
คาใชจายที่เกี่ยวของ 1. คาใชจายในการสั่งซื้อหรือผลิต
2. คาใชจายในการเก็บรักษา
3. คาใชจายที่เกิดจาก demand มากกวา supply (เสียโอกาส)
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คาที่เขามาเกี่ยวของคือ 1. ปริมาณสินคาคงคลังขั้นต่ํา
2. ระยะเวลาในการจัดสง
EOQ = Economic Ordering Quantitative (ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด) → จะสั่งซื้อใหมากจนครอบคลุม demand
JIT = Just In Time = สินคาคงคลังเปน 0 ผลกระทบจากสินคา = 0, ระบบการผลิตที่จะผลิตเมื่อมีความตองการและคุณภาพของ
สินคาดีเยี่ยม เนื่องจากจะมีการตรวจตัวสินคา (อะไหล) ที่จะนํามาประกอบเปนอยางดีกอนที่จะทําสัญญากัน
แถวคอยมีปญหา 1.รูปแบบการเขารับบริการ
2.รูปแบบการใหบริการ
3.จํานวนหนวยบริการ
4.ขีดความสามารถของระบบแถวคอย
PERT หาเสนทางวิกฤต
ไมทราบเวลาในการปฏิบัติงานยอยที่แนนอน ตองใชการประมาณการ
CPM
ทราบเวลาในการปฏิบัติงานยอยที่แนนอน เพราะเปนโครงการที่เคยทํามากอน
Grant Chant
คือ เสนทางการทํางานตั้งแตตนจนจบที่ใชระยะเวลามากที่สุด และแตละคนที่อยูในนี้ คือ เปน
งานวิกฤต < ถางานเหลานี้ชาจะทําใหโครงการอื่นชาไปดวย
การพยากรณ (Forecasting)
Qualitative (คุณภาพ ลักษณะ)
Quantitative (ปริมาณ จํานวน ขนาด)
การคาดการณเชิงคุณภาพ → ตัวที่เคยออกสอบคือ Delphi → การตั้งคนกลางขึ้นมาเพื่อรับความคิดเห็นและเหตุผลของทุกฝาย นํา
มารวบรวมและนําผลที่ไดเขาที่ประชุมเพื่อทําการเลือกอีกครั้ง (วิธีอื่น ๆ เชน ทําวิจัยตลาด, ทดสอบตลาด, ประชุมผูบริหาร, ประชุม
รวมทั้งองคกร)
การคาดการณเชิงปริมาณ → ที่มักเนน คือ Time Series → ขอมูลอนุกรมเวลา – เมื่อเวลาเปลี่ยนไปรูปแบบจะตางออกไปอยางไร
ขอมูลที่ใชใน Time Series คือ 1. เทรน (แนวโนม) (สมัยนิยม)
2. วัฎจักรวงจรธุรกิจ (ขาขึ้น-ขาลง)
3. ฤดูกาล (ดูตามเดือน, ไตรมาส)
4. ความไมแนนอนอื่น ๆ (ภัยธรรมชาติ)
→ การหาคาเฉลี่ยคงที่ (ใหความสําคัญกับทุกเดือนเทา ๆ กัน) นําขอมูล 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค.) มารวมกันแลวหาร 12 เดือนถัดมาก็
ทําเชนเดียวกัน แตตัดเดือนเกาออกเพิ่มเดือนใหม
→ ถากําไรเทคนิค Exponential จะเปนการพยากรณโดยใหความสําคัญกับขอมูลลาสุดมากกวา

